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A verseny célja: a sakk, mint sportág, illetve a sportszerű tiszta játék fontosságának nép-
szerűsítése, új  értékek teremtése az online  térben, online ifjúsági és gyermek bajnoki címek 
eldöntése. 
A verseny rendezője: Győr-Moson-Sopron Megyei Sakkszövetség, Komárom-Eszter-
gom Megyei Sakkszövetség, Vas Megyei Sakkszövetség 
A verseny helyszíne: lichess.org sakkszerver 
Versenyigazgatók: FM Pergel László, CM Horváth Csaba 
Versenybíró: Szabó Zsolt FA - szabo.zsolt@hunsakk.hu 
Zsűrielnök: dr. Gyurkovics Bence 
A verseny honlapja: http://www.verseny.hunsakk.hu/szimultan/regios.html 
Résztvevők: lichess.org sakkszerveren regisztrált, a nevezési lapot kitöltött, GMS-KOE-
VAS megyei egyesületek játékosai vagy GMS-KOE-VAS megyei állandó lakcímmel ren-
delkező 18 éven aluli játékosok. A nevezési lap kitöltése után regisztrálhatnak a játékosok 
a megfelelő lichess “csapatba”. (lásd lentebb a linkeket!) 
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”: 
U08-U10: https://lichess.org/team/3-megye-u08-u10 
U12-U14: https://lichess.org/team/3-megye-u12-u14 
U16-U18: https://lichess.org/team/3-megye-u16-u18 
A verseny időpontja:  2021. május 16., 10:00-tól 
Korcsoportok: 
U08  2013-ban vagy később született játékosok, 
U10  2011-2012-ben született játékosok, 
U12  2009-2010-ben született játékosok, 
U14  2007-2008-ban született játékosok, 
U16  2005-2006-ban született játékosok, 
U18  2003-2004-ben született játékosok. 
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Lebonyolítás: Egyéni verseny, 3 csoportban, 12 kategória értékelése, 7 fordulós, svájci 
rendszerű versenyek, 10 min+2 sec játékidővel. A fordulók között 1 perc szünet. Ponte-
gyenlőség esetén Buchholz, progresszív, Berger-Sonneborn számítás dönt. A hivatalos 
végeredmények a chess-results.com honlapon lesz közzétéve, 48 órával a verseny vége 
után! 
A versenyek linkjei: 
U08-U10: https://lichess.org/swiss/bHv4K3Gl 
U12-U14: https://lichess.org/swiss/253lFIM9 
U16-U18: https://lichess.org/swiss/IhGnEdCh 
Díjazás: A megyei bajnokok kupát, kategóriánként megyénként az 1-3. helyezett érem, az 
1-8. helyezett játékos oklevél díjazásban részesülnek. 
Egyéb tudnivalók: 
Az U08-U10, U12-U14, U16-U18 korcsoportok egy-egy csoportban játszanak, megye (GMS-
KOE-VAS)/korcsoport (U08-U18)/nem (fiúk-lányok) külön értékeléssel.  
Felversenyzés nincs!  
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, 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 kamerát nem használó játékosok kizárásra kerülhetnek.  
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. 
Infovonal: 70/380 6882 
 

 
A versenykiírás megváltoztatásának jogát a verseny kezdetéig fenntartjuk! 

 
 
Győr, 2021/04/10 
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