
SZESE Grand Prix 
 

2021. április 10.-május 22. 
 

A verseny célja: a sakk, mint sportág, illetve a sportszerű tiszta játék fontosságának nép-
szerűsítése, új  értékek teremtése az online  térben, az eredményes  játékosok valós díjazása.  
A verseny rendezője: Széchenyi ESE sakk szakosztálya 
A verseny helyszíne: lichess.org sakkszerver 
Versenyigazgató: dr. Balogh Tibor szakosztályvezető, dr. Gyurkovics Bence 
Fővédnök: Gyömörei Tamás a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének elnöke 
Versenybíró: Szabó Zsolt FA - szabo.zsolt@hunsakk.hu – 70/380 6882 
Zsűri: 3 fő címviselő sakkozó és versenybíró 
A verseny honlapja: http://www.verseny.hunsakk.hu/szimultan/szese-gpx.html 
Résztvevők: lichess.org sakkszerveren regisztrált, legalább 20 értékelt rapid játszmát 
játszott, a nevezési lapot kitöltött, a Rendező által meghívott játékosok. A nevezés elfogadása 
után regisztrálhatnak a játékosk a megfelelő lichess csapatba. 
Nevezési feltételek: A versenyen a webkamera használata kötelező. A kamera linkek 
(Google Meet) a versenyek oldalán találhatók. A linkek mobiltelefonról, tabletről (külön 
eszközként) is használhatók! A versenyeken a Chrome böngésző használata ajánlott! 
Lichess csapatok: 
AB: https://lichess.org/team/szese-gpx-ab-csoport 
CD: https://lichess.org/team/szese-gpx-cd-csoport 
EF: https://lichess.org/team/szese-gpx-ef-csoport 
A versenyek időpontjai: 

2021. április 10., április 17., április 24., május 15., május 22. 
Kezdések egységesen szombaton 16:00 órakor! 

Kategóriák (2021/04/01-i FIDE-standard értékszám alapján): 
AB-csoport 
A – 2100 FIDE-értékszám feletti játékosok 
B – 1900-2099 FIDE-értékszámú játékosok 
CD-csoport 
C – 1700-1899 FIDE-értékszámú játékosok 
D – 1400-1699 FIDE-értékszámú játékosok 
EF-csoport 
E – 1000-1399 FIDE-értékszámú játékosok   
F – FIDE-értékszám nélküli játékosok 

http://www.verseny.hunsakk.hu/szimultan/szese-gpx.html
https://lichess.org/team/szese-gpx-ab-csoport
https://lichess.org/team/szese-gpx-cd-csoport
https://lichess.org/team/szese-gpx-ef-csoport


Lebonyolítás: 3 csoport, 6 kategória, 7 fordulós, svájci rendszerű versenyek, 10 min+2 sec 
játékidővel. A fordulók között 1 perc szünet. Pontegyenlőség esetén Buchholz, progresszív, 
Berger-Sonneborn számítás dönt. A hivatalos végeredmények a chess-results.com 
honlapon  lesz közzétéve, 48 órával a versenyek vége után! 
Díjazás: Az összetett pontverseny alapján, kategóriánként az első három helyezett részesül 
tárgyjutalomban 10-7-5 ezer Ft értékben. 
Kategóriánként a legjobb SZESE játékos díj 10 ezer Ft értékben. 
Az egyéni versenyben díjhalmozás nincs. Ha SZESE játékos a díjazott értelemszerűen a jobbat 
kapja meg és a kategóriában a következő versenyző lép a helyébe. 
Háromfős csapatverseny: főegyesület, szerzett GPX-alapján. Az AB, CD és EF kategóriából is 
kell egy-egy játékosnak lenni a csapatban. Az első három helyezett csapat részesül díjazásban 
30-21-15 ezer Ft értékben. 
Egyéb tudnivalók: 
Zsűri: Feladatuk a tiszta, sportszerű játék érdekében történő bejelentett óvások szakmai ki-
vizsgálása, a játszmák, a játékosok tudásszintje, értékszáma, különböző nehézségű lépések 
és azoknak megtett tempója, a kimagaslóan eltérő színvonal vizsgálata alapján történő 
döntéshozatal. Az esetleges fellebbezést a zsűri döntése ellen, a döntés után 48 órán belül 
az info@hunsakk.hu címre kérnénk elküldeni! A versenyen a MSSZ Online Szabályzata az 
irányadó! 
Szankciók: Akit a lichess.org a verseny vége után 48 órán belül kizár, a további versenyeken 
nem vehet részt! A kizárt versenyző pontjait az ellenfelek kontumált győzelemként kapják 
meg. A verseny vége után legkésőbb másnap éjfélig írásban az info@hunsakk.hu címre, 
konkrét adatok megadásával (játszma, játékosok neve, felmerülő gyanú) bárki, a versenyen 
szerepelt játékosok közül jelezheti észrevételeit a versenybíróság irányába. A második “ka-
merát nem használt” verseny után a játékos kizárás kerül!  
Vis maior: Abban az esetben, ha a lichess.org szerver egyéb bejelentett hibái miatt a verseny 
megszakad (pl. szerver leállása), a verseny a következő napon ugyanarra a kezdési időpontra 
ismét kiírásra kerül.  A kamerarendszer (Google Meet) meghibásodása esetén a verseny „ka-
merázás” nélkül zajlik tovább. 
GPX-pontverseny 
A GPX-versenysorozat 5 versenyből áll, a végeredményt a "4 legtöbb pontot szerzett verseny" 
pontjainak összege határozza meg.  
GPX-pontozás: Versenyenként és kategóriánként az 1-10. helyezett játékos kap pontot. 
1.-25, 2.-18, 3.-15, 4.-12, 5.-10, 6.-8, 7.-6, 8.-4, 9.-2, 10. helyezett 1 pont.  
 

 
A versenykiírás megváltoztatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartjuk! 

 
 
Győr, 2021/04/04 


