
 

 

 

 

 
A 2021. évi férfi Magyar Bajnokság, 

IV. Hetényi Géza emlékverseny 

versenykiírása 

 
2021. december 7-17. 

 

 
A verseny rendezője: 

A Magyar Sakkszövetség és a Hóbagoly Sport Klub Sakkszakosztálya. 

 
A verseny főtámogatója: 

Dr. Hetényi Géza szellemi örökségének gondozói, dr. Csaba Árpád és a 

Hóbagoly SK, valamint a Magyar Sakkszövetség. 
 

A verseny célja: 

Eldönteni a Magyar Férfi Bajnoki címet és helyezéseket. 

 

A verseny résztvevői: 

A Magyar Sakkszövetség által meghívott versenyzők. 

Meghívottak: A döntő 6, valamint a selejtező 6 résztvevője a FIDE 2021. 

október 1-i Élő-listájának sorrendjében kap meghívást, lemondás esetén a 

ranglistán a következő játékos kerül sorra. Az inaktív játékosok nem 
kerülnek meghívásra. A selejtező további 2 résztvevőjét az MSSZ és a 

főszervező hívja meg. 
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A verseny helyszíne: 

Garuda Irodaház (Dr. Hetényi Géza Sakkterem)  

1033 Budapest, Huszti út 35. 

 

A verseny főbírója: 
Verőci Zsuzsa nemzetközi versenybíró. 

 

Szállás, étkezés, utazás: 

A szállást, étkezést, és utazást a résztvevők önállóan oldják meg. 

 

Lebonyolítás: 
9 fordulós körmérkőzés. A gondolkodási idő 90 perc 40 lépésre, majd 30 

perc ráadás a játszma végéig, mindvégig 30 másodperc bónuszidővel 

lépésenként. A várakozási idő 30 perc. A teljes versenyen a FIDE aktuális 
versenyszabályai érvényesek. A győzelem 3, a döntetlen 1 pontot ér. 

Minden standard gondolkodási idejű játszma, beleértve a selejtezőt is, 

FIDE elszámolásra kerül. A játékosok legkorábban sötét 30. befejezett 
lépését követően egyezhetnek meg döntetlenben. 

 

Holtversenyek eldöntése: 
Amennyiben az első helyen kettős holtverseny alakulna ki, ott kétjátszmás 

rapid rájátszás 15’+5” időkontrollal, 1:1 esetén armageddon villámparti 

dönt az aranyérem sorsáról. 
Minden más esetben a holtversenyek eldöntésének sorrendje: 

1. több győzelem 

2. egymás elleni eredmény 
3. Sonneborg-Berger pontszámítás 

 

A verseny megnyitója és zárása: 
Az ünnepélyes megnyitóra a verseny helyszínén 2021. december 7-én 

13:30-kor kerül sor. A tornán résztvevő játékosok megjelenése kötelező! 

Zárás, díjátadás: 2021. december 17-én 20:00-kor. Rájátszás esetén a 

díjátadás időpontja csúszhat. 

 

Díjak (nettó összegben): 
1. hely: 1 500 000 Ft 

2. hely: 1 000 000 Ft 

3. hely: 750 000 Ft 
4. hely: 600 000 Ft 

5. hely: 500 000 Ft 

6. hely:  400 000 Ft 
7. hely: 350 000 Ft 

8. hely: 300 000 Ft 
9. hely: 250 000 Ft 

10. hely: 200 000 Ft 

 
 



 

   
 

3 

Játéknapok: 

2021. december 7-10.  14:00 1-4. fordulók 
2021. december 11-12. szabadnapok 

2021. december 13-17.  14:00 5-9. fordulók 

 
Selejtező: 

A selejtező időpontja 2021. november 24-26. 

Helyszíne: Magyar Sakkszövetség, 1055 Bp. Falk Miksa u. 10. 
 

Lebonyolítás: 

 
A selejtező résztvevői értékszám szerint csökkenő sorrendben sorszámokat 

kapnak 1-8-ig. Ezek alapján az alábbi párharcok jönnek létre: 1-8, 2-7, 3-

6, 4-5. 
 

Minden játéknapon 14:00-kor indulnak a sakkórák. 

 
1. és 2. napon hagyományos partikban mérkőznek a felek. Amennyiben a 

szerzett hagyományos játszmapontok összege egyenlő, akkor a 3. napon 2 

rapid játszma következik 15’+5”/lépés időkontrollal. Ha továbbra sincs 
döntés, akkor 2 villámjátszma jön 3’+2” időkontrollal. Ha ekkor sincs 

döntés, akkor 5 perc a 4 perc elleni villámparti (un.: ”armageddon 

játszma”) dönt, sötétnek remifórral. A 4 párharc győztesei bejutnak a 
Magyar Bajnokság döntőjébe. 

 

A standard, rapid és blitz játszmákban mindig az alacsonyabb rajtszámú 
játékos világos az első partiban. Az armageddon játszmában ő választ 

színt. 

 
Egyebek: 

A verseny a mindenkor hatályos járványügyi előírások betartása mellett 

kerül megrendezésre. 

 

Olyan esetekben, amelyekre sem a szabályzatok, sem a versenykiírás nem 

intézkedik, a főszervező Seres Béla (+3620/561-8041), a verseny kezdetét 
követően a főbíró Verőci Zsuzsa dönt. 

 

A verseny rendezősége a versenykiírás változtatásának jogát fenntartja. 
 

Budapest, 2021. október 22. 

 
Eredményes versenyzést kíván a rendezőség! 


