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Magyar Korcsoportos Csapat  
Rapid Sakkbajnokság  

és  
Egyéni Villám Sakkbajnokság

VERSENYKIÍRÁS 

Budapest, 2020. március 14-15.

A verseny célja:  

 2020. évi Országos Korcsoportos Rapid Csapatbajnoki cím és  
 helyezések eldöntése U10, U14 és U18 korcsoportokban.  
 A játékosoknak lehetőség FIDE rapid értékszám változtatásra. 

 2020. évi Országos Korcsoportos Villámbajnoki cím és   
 helyezések eldöntése az U8, U10, U12, U14, U16 és U18 fiú  
 és lány korcsoportokban. 

A verseny helyszíne:  
 Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 
 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 

A verseny ideje:   2020. március 14-15. 

A verseny rendezője: Magyar Sakkszövetség 

Versenyigazgató:  Szamosközi Péter 

Főbíró:    Kapás Róbert 
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Versenybírók:   a helyszínen kerülnek ismertetésre 

Versenybíróság tagjai: A verseny előtt felkért 3 szakértő személy 

A verseny résztvevői: 

Rapid Csapatverseny 
 A korcsoportnak megfelelő magyar állampolgárok vagy a FIDE  
 listán HUN jelöléssel szereplő sakkozók, akik rendelkeznek 2020. 
 évi versenyengedéllyel. 

  U10 csoport: 2010.01.01-jén vagy azután születettek 
  U14 csoport: 2006.01.01-jén vagy azután születettek 
  U18 csoport: 2002.01.01-jén vagy azután születettek 
 A csapatokban fiatalabb csoportbeliek is játszhatnak    
 (”felversenyzés” lehetséges). 

Villám Egyéni verseny  
Korcsoportnak megfelelő magyar állampolgárok, FIDE listán HUN 
jelöléssel szereplő sakkozók, akik rendelkeznek 2020. évi 
versenyengedéllyel 

  - U8 lányok és fiúk (2012.01.01. és később születettek) 
  - U10 lányok és fiúk (2010.01.01.-2011.12.31.) 
  - U12 lányok és fiúk (2008.01.01.-2009.12.31.) 
  - U14 lányok és fiúk (2006.01.01.-2007.12.31.) 
  - U16 lányok és fiúk (2004.01.01.-2005.12.31.) 
  - U18 lányok és fiúk (2002.01.01.-2003.12.31.) 

 Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat, ún. 
 "felversenyzés" nem lehetséges. Lányok nevezhetők fiúcsoportba. 
 A felversenyzés tiltása alól felmentést adhat a versenyigazgató. 
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A verseny lebonyolítása: 

Csapat 
6 fordulós svájci rendszerű verseny három korcsoportban. A 
csapatok létszáma 4 fő. Az összjátékidő játékosonként 20 perc, 
lépésenként 5 másodperc bónuszidővel. 

A csapatok erőlistájára 2 tartalék játékos vehető fel. 
A csapatban leányt kell szerepeltetni! 

Külföldi játékos nem játszhat. Fordulónként egy csapatban 
maximum 1 fő vendégjátékos szerepeltethető. 

Az erősorrendi ívre a versenyzők legfeljebb 150 értékszám 
különbséggel sorolhatók, de értékszám nélküli nem kerülhet 
értékszámos elé!  

Kettős igazolással rendelkező ún. vendégjátékosok 
szabadon megválaszthatják, hogy melyik egyesületük 
csapatában indulnak.  

Az azonos sportkörből, szakosztályból nevező csapatok az 
utolsó fordulóban nem párosíthatók össze. 
Az 1. táblán nem lehet játék nélkül veszíteni (kontumálni).  
A Csapat Rapid Bajnokság lehetőséget biztosít FIDE rapid 
értékszám szerzésre, változtatásra. 
Megengedett késési idő a fordulók kezdetén 10 perc. 

Egyéni  
9 fordulós svájci rendszerű verseny. 
A versenyt digitál is órákkal rendezzük meg minden 
korcsoportban. Az összjátékidő játékosonként 5 perc, 
lépésenként 2 másodperc bónusz idővel. 
A versenyzők kiemelése a FIDE standard értékszámok alapján 
történik. A verseny FIDE értékszám szerzésére és módosítására 
nem jogosít. 
Megengedett késési idő a fordulók kezdetén 5 perc. 

	 	 � �4



A versenyszabályok a FIDE 2018. január 1-től érvényes 
szabályainak felelnek meg. 

A helyezések megállapítása: 

Csapatverseny  
 A helyezési sorrendet a megszerzett táblapontok összege dönti 

 el. Azonos pontszám esetén a helyezések sorrendjét a 
következők: 

   1. csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2 pont,  
  döntetlen 1 pont, vereség 0 pont) 

   2. egymás elleni eredmény 
   3. Buchholz-számítás 
   4. magasabb táblán elért jobb eredmény 

A tábladíjak megítélésénél a megszerzett pontok döntenek, egyenlőség 
esetén a legalább négy játszmát játszók esetében a %-os teljesítmény, 
majd a jobb helyezést elért csapat versenyzője a díjas. 

Egyéni verseny  
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el. Azonos 

pontszám esetén a helyezések sorrendjét a következők döntik el: 
  
  1. egymás elleni eredmény 

2. Buchholz-számítás 
3. Progresszív mezőnyérték 
4. Buchholz cut 1 

Díjazás: 
 A csapat rapidversenyeknél csoportonként az 1. helyezett csapat 
 serleget kap, az 1-3. helyezett csapattagok érem, az 1-6. helyezett 
 csapatok oklevél díjazásban részesülnek. 
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Táblánként és korcsoportonként a legjobb pontszerzők 
különdíjat kapnak. 

 Az egyéni villámbajnokságon korcsoportonként és nemenként 
 az 1. helyezett serleget, az 1-3. helyezettek érmet, az 1-6.  
helyezettek oklevelet kapnak.  

Költségek: 
 A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, 
 ill. egyesületeiket, a rendezési költségek a verseny rendezőjét 
 terhelik. 

 1. Regisztrációs díj: 

  Csapatversenyen bruttó 10.000,- Ft/csapat,  
  egyéni versenyen bruttó 3.000,- Ft/fő 

Nevezési határidő: 2020. március 3. 23:59. 

 A nevezéseket e-mailben lehet elküldeni az alábbi címre:  
 sakkob202003@gmail.com 
   
A nevezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha mindent pontosan 
tartalmaz 2020. március 3-ig, és a nevezés visszaigazolása után, az 
abban feltüntetett összeg át lett utalva 2020. március 11-ig!  

Nevezési határidő lejárta után pótdíjat kell fizetni  

(csapatnál + bruttó 2.000.-Ft/csapat, azaz 12.000,- Ft/csapat, 
egyéninél +bruttó 1.500,- Ft/fõ, azaz 4.500,- Ft/fő.  
Helyszíni nevezés nincs!). 
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A nevezésnek tartalmaznia kell:  
 • a sportkör nevét, címét, 

 • a számla fizető nevét, címét, adószámát (ha van) 
  (átutalással kell fizetni a költségeket, a visszaigazolással 
  együtt megküldött bankszámlaszámra) 

 • ügyintéző nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, 

 • a játékos(ok) nevét, születési idejét (év, hó, nap), FIDE 
értékszámát, FIDE azonosító számát, 

 • mely csoportban szeretne szerepelni, 

 • a szállás igények pontos meghatározását. 

Amennyiben a nevezést követően 5–7 napon belül nem érkezik 
visszaigazolás, úgy kérjük jelezni! 

A költségeket előre, átutalással kell fizetni, amit a nevezésben 
pontosan meg kell jelölni, mely után a Rendező visszaküldi a 
visszaigazolást. A visszaigazolás megérkezése után történhet meg 
a fizetés. Kérjük, hogy az átutalás a visszaigazolástól számított 8 
napos határidő betartásával valósuljon meg. Ebben az esetben is a 
helyszínen adjuk át az átutalásos számla eredeti példányát. A 
helyszínen készpénzben csak az eredeti nevezések változásait 
lehet rendezni, ahol kiállítjuk a készpénzes számlát. 

Szállás és étkezés árai: 
Szállás: 

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium, 1149 Budapest, 
Mogyoródi út 19.  

	 	 � �7



Négyágyas kollégiumi szobákban. Ár: 2.000,-/fő/éjszaka 
A verseny helyszíne az 1-es villamos segítségével érhető el a 
Puskás Ferenc Stadion megállótól, 8 megálló Kelenföld 
vasútállomás irányába, a Mester utca/Könyves Kálmán körút 
megállóig (a szállástól összesen kb. 20-25 perc). 
Az IFA (idegenforgalmi adó) a kollégiumban megszálló 18 év 
felettieket terheli (530,- Ft/fő/éjszaka).   

Ajánlott szállás a versenyhelyszín közelében (egyénileg intézendő): 
Hotel Rila **, 1097 Budapest, Fehér Holló utca 2 
A szállás a verseny helyszínétől gyalog kb. 10 perc távolságra 
található. Szobaár: kb. 12.000 Ft / 2 fő / éjszaka. 
További információ: http://www.hotelrila.com/ 

Étkezés: 
A verseny helyszínéül szolgáló Lurdy Ház étkezdéiben, egyénileg 
intézendő. A verseny helyszínén büfé is üzemel. 

A szállásigényeket kérjük, hogy a nevezéssel együtt megküldeni 
szíveskedjenek! A kiajánlott szolgáltatásokat nem kötelező igénybe 
venni, de a nevezési határidő után küldött szolgáltatásokat (ill. azok 
árait) a rendező nem garantálja! 
A megrendelt szolgáltatások le-, visszamondása, módosítása 
március 3-ig díjtalanul lehetséges, utána március 11-ig 
lemondási díj ellenében, ami a megrendelt szolgáltatások 20%-
a, március 11. után nem térít vissza költséget a rendező! 
Kérjük a befizetést igazoló szelvényt a versenyre elhozni, és a 
regisztráció során kérésre bemutatni! 
Amennyiben a nevezést követően 10 napon belül nem érkezik 
visszaigazolás, kérjük jelezni! 
Kérünk minden versenyzőt és kísérőt ezen határidők betartására a 
verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Helyszíni 
nevezést nem áll módunkban elfogadni. 

A verseny programja:  
Beérkezés a szállásra:  2020. március 13. 15:00-19:00 
Regisztráció, számla átvétele: 2020. március 14. 08:00-09:00 
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Megnyitó és technikai értekezlet: 2020. március 14. 09:15 
A versenyt megnyitja: Baranyi Krisztina, Budapest IX. kerület 
polgármestere. 

Villámbajnokság regisztráció: 2020. március 15. 07:30-08:15 

Villámbajnokság megnyitó:   2020. március 15. 08:30 

Étkezések időpontjai: 

Ebédszünet: A csapatverseny 3. és 4., valamint a villámbajnokság 
6. és 7. fordulói között hosszabb szünetet tartunk (lásd a részletes 
programot) 

Csapat Rapid bajnokság fordulóinak kezdési időpontjai: 

2020. március 14-én 1. forduló  09:30 
  2. forduló  10:40 
  3. forduló  11:50 
  4. forduló  14:30 
  5. forduló  15:40 
  6. forduló  16:50 

Záró ünnepség, díjátadás: 2020. március 14. 18:30 

Egyéni Villámbajnokság fordulóinak kezdési időpontjai: 
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2020. március 15-én  1. forduló 09:00 
     2. forduló 09:30   
     3. forduló 10:00     
     4. forduló 10:30 
     5. forduló 11:00 
     6. forduló 11:30 
     7. forduló 13:30 
     8. forduló 14:00 
     9. forduló 14:30 

Záró ünnepség, díjátadás: 2020. március 15-én 16:00 

Egyéb tudnivalók:  
 Túl kis létszámú csoportnál a verseny programjában, a  
lebonyolítás módjában, valamint a helyezések  
megállapításában változás lehetséges!  

A versenyen a FIDE szabályoktól való eltérés nem lehetséges. 
A versenyzőknek, kísérőknek a kifüggesztett kollégiumi 
házirendet meg kell ismerniük, és be kell tartaniuk! 
Az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni. 

A szálláshelyek biztosításánál a szobák ágyai teljes feltöltésre 
kerülnek, de „ágyak megváltására” van lehetőség! 

Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb elektronikus zajkeltő eszközt a 
versenyterembe bevinni nem lehet. A mobiltelefon tilalma a 
versenyterem teljes területére vonatkozik. A rendszabályok ellen 
vétő csapatvezetőket a verseny adott fordulójától, vagy a további 
részvételtől azonnal eltiltjuk, a versenyzőket vesztesnek 
nyilvánítjuk. 

A versenyen az MSSZ 2019/20. évre kiadott NB-s VERSENYKIÍRÁS 15.g) 
alpontja, valamint az i) alpont utolsó bekezdésében előírt tiltó 
rendelkezések (beszélgetés, súlyos sportszerűtlenség következményei) 
érvényesek. Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és 
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Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem intézkedik, a főbíró döntése az 
irányadó. 

Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál – a forduló 
befejezését követő 10 percig – bruttó 15.000,- Ft óvásdíj egyidejű 
letétbe helyezésével. A főbíró döntése ellen a versenybírósághoz 
lehet fellebbezni az elsőfokú elutasítást követően azonnal. A 
versenybíróság döntése végleges. Az óvási díjat, annak 
eredményessége esetén, visszafizetik. 
A versenyteremben a fordulók indításakor csak a játékosok és a 
versenybírók tartózkodhatnak. 
A játszma befejezése után a küzdőteret a versenyzőknek el kell 
hagyniuk! 
A Rendező fenntartja a jogot előre nem látható probléma esetén a 
versenykiírás módosítására. A verseny megkezdését követően az 
előzőekre csak a verseny főbírója jogosult.  

Budapest, 2020. február 18. 

Jó versenyzést kíván a 
Magyar Sakkszövetség 

Versenyirodája és Ifjúsági Bizottsága
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