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A Sakkszakosztályok Ifjúsági Eredményeinek Pontozásos Rangsorolására
A 2011.12.05-én módosított, 2004. I. –sportról szóló- törvény (a továbbiakban. Stv.) 23. § 1.
b), az 38. § (7) c), 45. § (2) e) előírása alapján, valamint a Magyar Sakkszövetség
(továbbiakban: MSSZ) alapszabálya (Asz.) 6. § 2. m) és 21.§ 4. e) alpontokban foglaltak
szerint a MSSZ Elnöksége – figyelemmel a MOB Sport 21 program követelményeire is - a
következőkben rendelkezik a sakkszakosztályok éves ifjúsági rangsorolására.
1. §
Az értékelés a szakosztályok gyermek- és ifjúsági játékosainak (20 év alattiak, fő figyelemmel
a korcsoportos korúakra) eredményeit összesíti minden év január 1 – december 31 között.

-

2. §
Figyelembe vehető eredmények, versenyek, élő pontszámok:
hazai vagy nemzetközi gyermek- és ifjúsági egyéni (korcsoportos) bajnokságok,
hazai vagy nemzetközi gyermek- és ifjúsági csapatbajnokságok,
nemzeti válogatottban megszerzett sikerek,
ifjúsági (U20) és felnőtt bajnokságok,
FIDE időkontroll (hagyományos /standard/, rapid),
az MSSZ IB által rendezett csapatbajnokságok,
sakkszakosztályok (egyletek) által rendezett gyermek- és ifjúsági egyéni és
csapatversenyek (kupák),
megszerzett felnőtt minősítések
korcsoportos világ- és országos versenyeken való indulás után járó pontszám egyéni és
csapatversenyen,
élő pontszám után szerezhető pontszámok.
3. §
Hagyományos /standard/ verseny

Alappontszámok: hagyományos /standard/, legalább 90-90 perc tempó mellett, a Magyar
Korcsoportos Egyéni Bajnokságon elért helyezés után járó pontszámok:
1. hely után: 25 pont
2. hely után: 20 pont
3. hely után: 14 pont
4. hely után: 10 pont
5. hely után: 9 pont
6. hely után: 8 pont
7. hely után: 7 pont
8. hely után: 6 pont
9. hely után: 5 pont
10. hely után: 4 pont
20 évesek Egyéni Bajnokságán elért helyezés után járó pontszámok:
1. hely után: 30 pont
2. hely után: 25 pont
3. hely után: 20 pont
4. hely után: 14 pont
5. hely után: 10 pont
6. hely után: 9 pont
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7. hely után:
8. hely után:
9. hely után:
10. hely után:

8 pont
7 pont
6 pont
5 pont

4. §
A különböző szinten rendezett (standard/rapid/villám) játékrendű versenyek
pontszámai
A nemzeti felnőtt válogatott tagjaként elért nemzetközi sikerek után járó pontszám:
Olimpia: 1-6. hely 50-45-40-35-30-20 szorozva játszmaszámmal játékosonként
Világbajnokság: 1-6. hely 50-45-40-35-30-20 szorozva játszmaszámmal játékosonként
Európa-bajnokság: 1-6. hely 50-45-40-35-30-20 szorozva játszmaszámmal játékosonként
Mitropa Kupa: 1-3. hely 8-6-4 szorozva játszmaszámmal játékosonként
Felnőtt egyéni bajnokságokon elért sikerek után járó pontszámok:
Magyar felnőtt bajnokság (zárt, KO): 150-120-84-60-54-48-42-36-30-24 pont
Egyéni világbajnokság: ha a TPR magasabb a játékos élőjénél: játszmaszám szorozva 10
Egyéni Európa-bajnokság: ha a TPR magasabb a játékos élőjénél: játszmaszám szoroz. 10
Rapid felnőtt bajnokság: 25-20-14-10-9-8-7-6-5-4 pont
A nemzeti ifjúsági válogatott tagjaként elért nemzetközi sikerek után járó pontszám:
Olimpia (U16): 1-6. hely 8-6-4-3-2-1 szorozva játszmaszámmal játékosonként
Európa-bajnokság (U18): 1-6. hely 8-6-4-3-2-1 szorozva játszmaszámmal játékosonként
Egyéni nemzetközi és országos korcsoportos bajnokságon megszerezhető pontszámok:
Korcsoportos világbajnokság: 150-120-84-60-54-48-42-36-30-24-20-16-15-14-13 pont
Korcsoportos Európa-bajnokság: 100-80-56-40-36-32-28-24-20-16-15-14-13-12-11 pont
Korcsoportos Európai Uniós Bajnokság: 25-20-14-10-9-8 pont
Korcsoportos Rapid egyéni Európa-bajnokság: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1 pont
Korcsoportos Országos Rapid Bajnokság: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1 pont
Diákolimpia Egyéni Értékszámos Bajnokság: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1 pont
Iskolai világbajnokság: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1 pont
Iskolai Európa-bajnokság: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1 pont
Batthyány Kupa: 6-5-4-3-2-1 pont
A nemzetközi és országos csapatversenyeken szerezhető pontszámok, amelyeket az
egyesületek kapnak:
Ifjúsági csapatbajnokság: 1-15. hely: 150-120-90-70-60-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5 pont
Gyermek csapatbajnokság: 1-15. hely: 100-70-55-40-30-25-23-20-18-15-13-10-8-5-3 pont
Korcsoportos rapid országos csapatbajnokság: 1-15. hely: 50-40-30-25-20-15-10-9-8-7-6-5-43-2 pont
A nemzetközi és országos egyéni- és csapatversenyeken való indulásért járó pontszámok,
amelyeket az egyesületek kapnak:
Korcsoportos Európa-bajnokságon való indulás (8-18 év): játékosonként 4 pont
Korcsoportos világbajnokságon való indulás (8-20 év): játékosonként 6 pont
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Korcsoportos országos bajnokságon való indulás (8-20 év): játékosonként 1 pont
Ifjúsági és Gyermek csapatbajnokságon való indulás: 1 csapat indulása esetén 15 pont, 2
csapatnál 25 pont, 3 csapatnál összesen 30 pont
Értékszám után járó pontszámok korosztályok
pontok alapján adott pontszámok):
Fiúk:
8 évesek:
1800
10 évesek:
2000
12 évesek:
2200
14 évesek:
2300
16 évesek:
2400
18 évesek:
2450
20 évesek:
2500

szerint (a megadott értékhatár feletti élő
Lányok:
1600
1800
2000
2100
2200
2250
2300

5. §
Az elért eredmények után járó pontok számítási rendje
Példák:
I. Felnőtt Sakkolimpián elért 2. helyezés a magyar csapat tagjaként:
45 pont x játszmaszám (pl. 7 játszma) 45x7= 315 pont
II. Felnőtt Európa-bajnokságon megszerzett 6,5 pont, ha a TPR magasabb a játékos Élőjénél:
6,5 pont x 10 = 65 pont
III. U16 csapat Olimpián elért 3. helyezés játékosonként 10 játszmával számolva:
4 pont x 10 játszma = 40 pont
IV. Élő pontszám után járó pontszámok:
17 éves fiú 2566 Élő ponttal rendelkezik: 2450 Élő pont feletti rész = 116 pont
6. §
Az elért nemzetközi címekért, és normákért járó pontok
Az év során megszerzett női- és férfi felnőtt minősítések után járó pontszámok.
- FIDE-mester: 5 pont
- nemzetközi mester: 30 pont
- nemzetközi nagymester: 100 pont
Az év során megszerzett női- és férfi normateljesítések után járó pontszámok.
- férfi és női nemzetközi mesteri norma: 10 pont
- férfi és női nemzetközi nagymesteri norma: 30 pont
7. §
Az elért pontok szakosztályi (sakkegyleti) illetősége

4

Minden játékos kizárólag annak a szakosztálynak szerez pontokat, mely szakosztálynál
játékengedéllyel rendelkezik. Tehát ahol vendégjátékosként játszik egy játékos, ott a
sikerei nem beszámíthatóak.
Egy játékos egy év alatt (1. §) elért eredménye, maximum 300 pont lehet.
Átigazolás esetére: a sikerek után járó pontokat a játékos annak a szakosztálynak szerzi,
amelynél a játékengedélye van, átigazolás estén az új egyesület kapja ezeket a pontokat az
átigazolás napjától számítva.
A minősítések megszerzése után járó pontokat az a szakosztály kapja, amelynél a
megszerzés felterjesztése történt.
8. §
Megjegyzések:
1) Ez a pontozásos módszer kizárólag a szakosztály versenysportban mutatott
eredményességét méri.
2) A tárgy évi (anno) ranglistáját a Sport 21 program keretében az IB évente ezzel a
pontszámítással alakítja ki.
3) A MSSZ honlapján van közzétéve az ifi. pontrendszer- versenyei (XLS) táblázat a
következő címszó alatt: „A sakkszakosztályok ifjúsági eredményeinek pontozásos rangsorolása:
versenyek „

9. §
Függelék
1) Ez a szabályzat 2017.01. 1-től lép hatályba.
2) A hatályba lépéssel a 2006. 12. 06-án kiadott „HATÁROZAT A Sakkszakosztályok
Ifjúsági Eredményeinek Pontozásos Rangsorolására” című szabályzat érvényét veszti.

Budapest, 2016. június 27.

