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ORSZÁGOS EGYÉNI DIÁK SAKKOLIMPIAI BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 
VERSENYZŐI KATEGÓRIA 
Szeged, 2022. június 3-5. 

1. A verseny célja 

 Az utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése. 
 A sakk sportág iskolai népszerűsítése. 
 Korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév „Magyarország Sakk Diákolimpia® bajnoka” címeket és helyezéseket.  
 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 21. §-a alapján a felvételi eljárás során 

Diákolimpia® országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. A verseny rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sakkszövetség, illetve utóbbi 
megbízásából a Csongrád-Csanád Megyei Sakkszövetség. 

Versenyigazgató: Akóts Gábor 
Vezető versenybíró: Gyömbér Tamás 
Versenybíróság és a versenybírók a technikai értekezleten kerülnek ismertetésre 

3. A verseny helyszíne:  

Csongrád-Csanád Megyeháza (Kormányhivatal) (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) 

4. A verseny programja: 

Június 3. (péntek) 

14:00 – 19:30 

Helyszíni regisztráció, a szálláshelyek elfoglalása, a részvételi költségek befizetésének ellenőrzése 

18:00 – 19:30 
Vacsora 

20:00 
Technikai értekezlet 

Június 4. (szombat) 

07:15 – 08:15 
Reggeli 

08:30 – 09:00 
Ünnepélyes megnyitó 

09:00 – 09:50 
I. forduló 

10:10 – 11:00 
II. forduló 

11:20 – 12:10 
III. forduló 

12:00 – 14:00  
Ebédszünet 

14:30 – 15:20 
IV. forduló 

15:40 – 16:30 
V. forduló 

16:50 – 17:40 
VI. forduló 
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17:30 – 19:00 
Vacsora 

Június 5. (vasárnap)  

07:15 – 08:45 
Reggeli 

09:00 – 09:50 
VII. forduló 

10:10 – 11:00 
VIII. forduló 

11:20 – 12:10 
IX. forduló 

12:00 – 13:30 
Ebéd 

14:00 
Ünnepélyes eredményhirdetés. 

A rendezőség fenntartja a programváltoztatás jogát. 

5. A versenyek résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

A lányok és a fiúk részére korcsoportonként külön versenyt rendezünk. A részvételre vonatkozó, itt nem részletezett kérdésekben 
a MDSZ érvényben lévő általános versenykiírásában foglaltak az irányadók. 

A Versenyzői kategória országos döntőjében jogosult indulni az a tanuló, aki felmenő rendszerű versenyen részt vett, megyei 
bajnokságon 1-3., Budapesten 1-5. helyezést ért el, valamint a rendező által meghívott tanulók. 

Páratlan létszámú vagy nem teljes mezőnyök esetén a rendező - MSSZ - fenntartja a jogot, hogy a beérkezett kérések alapján az 
ország bármely részéről meghívjon a felmenő rendszerű versenyen részt vett játékosokat. A rendezői jog érvényesítését az MSSZ 
elsősorban az abszolút holtversenyek oldásával és más szakmai indokok alapján fogja megoldani. 

Korcsoportok: 

III. korcsoport  2010-2011-ben született tanulók, 
IV. korcsoport  2008-2009-ben született tanulók,  
V. korcsoport  2006-2007-ben született tanulók,  
VI. korcsoport  2002-2005-ben született tanulók részére 

Felversenyzés: 

Az egyéni versenyeken minden tanuló a saját korcsoportjában versenyezhet, „felversenyeztetés” nem lehetséges. 
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6. Versenyforma 

9 fordulós, svájci rendszerű verseny, nemenként külön-külön (4-4 korcsoportban). 
Gondolkodási idő 20-20 perc, + lépésenként 3-3 mp bónuszidő. 
FIDE rapid versenyekre vonatkozó szabályok szerint, a helyszínen ismertetettek alapján. 

A helyezések eldöntése 

A helyezések sorrendjét a mérkőzéseken elért játszmapontok összege határozza meg. 

Holtverseny eldöntése: 

- egymás elleni eredmény 
- Buchholz cut 1 
- Buchholz 
- progresszív érték 
- „armageddon” villámparti 

7. Nevezés 

A Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint elektronikusan kell nevezni. 
Aki a megyei versenyek előtt a felületen már benevezett, annak ezen a felületen nevezési kötelezettsége már nincs. 

Online nevezési felület elérhető a Diákolimpia® honlapjáról (https://nevezes.diakolimpia.hu/) vagy mobil applikáción 
keresztül (https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/). 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. 

Az online nevezéssel párhuzamosan a részvételi szándékot és az egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatásokat az alábbi e-
mail címre kérjük megküldeni: sakk.diakolimpia@gmail.com  

Számlakérő: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, adószám. 

– a versenyző(k) nevét, születési adatait (év, hó, nap), megyét, korcsoportot, 

– az iskola és az ügyintéző nevét, címét és lehetőleg telefonszámát és e-mail címét, 

– a kísérő szülő, edző (tanár) nevét, címét, lehetőleg telefonszámát és e-mail címét, 

– a részletes szállás- és étkezési igényt. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a határidőre beérkezett nevezésben pontosan 
megadott igények alapján tudjuk biztosítani. 

2022. 05. 23. 23:59-ig beérkezően kell a nevezést megküldeni. A nevezési határidőt kérjük pontosan betartani, a határidő 
utáni nevezés nem fogadható el! 

Kérjük a megyei szövetségeket, hogy a megyei versenyek jegyzőkönyvét az iskolai nevezésektől függetlenül - 2022. 04. 25-ig - 
küldjék meg a rendezőknek (versenyiroda@chess.hu és sakk.diakolimpia@gmail.com) a nevezések jogosultságának 
azonosításához. 

8. Díjazás 

Az I. helyezést elért versenyzők elnyerik a „Magyarország Diákolimpia Bajnoka” címet.  
Az 1–3. helyezettek kupa, érem, könyv és oklevél, az 1–6. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. 

9. Költségek 

A rendezés, díjazás költségei a verseny rendezőit, a részvételi költségek (regisztráció, szállás, utazás, étkezés stb.) a 
résztvevőket terhelik. 

Regisztrációs (nevezési) díj a megyei versenyekről továbbjutott versenyzőknek egységesen 1.000,- Ft. 

https://nevezes.diakolimpia.hu/
https://www.diakolimpia.hu/hirek-hu/2021/11/02/mar-elerheto-a-diakolimpia-applikacioja/
mailto:sakk.diakolimpia@gmail.com
mailto:versenyiroda@chess.hu
sakk.diakolimpia@gmail.com


4  

A versenyen igényelhető szolgáltatások és azok költségei: 

Szállás: 2 napra igényelhető /péntek és szombat éjszaka/ a jelentkezés sorrendjében 
 

1. Szegedi Városi Kollégium (Ortutay Kollégium) Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28. 
 
1,9 km a versenyhelyszíntől. A kollégiumi szobák 4 ágyasak, a folyosón közös fürdőszobával. 
A szállás díja 3800,- Ft/fő/éj + 500 Ft IFA/éj 18-70 év között. 
A kollégiumi szobák minden esetben feltöltésre kerülnek, az ágyak megváltására lehetőség van. 
 

2. Szent János Hotel**** Szeged, Guttenberg u. 12. 
 

550 m-re a verseny helyszínétől, https://szentjanoshotel.hu/szent-janos-hotel. 
20 db kétágyas és 9 db négyágyas szoba áll rendelkezésre, mindegyik szoba pótágyazható. 
A szállás díja 5000,- Ft/fő/éj + 500 Ft IFA/éj 18-70 év között. 
 

3. Ankavi Hotel**** Szeged, Boldogasszony sgt. 55. 
 

2 km a versenyhelyszíntől, https://hotelankavi.hu/. 
9 db kétágyas és 6 db négyágyas szoba áll rendelkezésre, mindegyik szoba pótágyazható. 
A szállás díja 5000,- Ft/fő/éj + 500 Ft IFA/éj 18-70 év között. 

Étkezés: 
- Teljes ellátás: péntek vacsorától vasárnap ebédig (2 reggeli, 2 ebéd, 2 vacsora) 
- Kizárólag ebéd (szombat és vasárnap) 

Teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora): 5.300,- Ft/fő/nap, azaz két napra 10.600,- Ft/fő. 
Ebéd 2.000,- Ft/adag, azaz két napra 4.000,- Ft/fő. 
 
Ellátás (reggeli, ebéd, vacsora) a verseny helyszínén, a Vármegye Étteremben (Szeged, Rákóczi tér 1.). 

Kérhető csak szállás, szállás teljes ellátással, szállás kizárólag ebéddel, teljes ellátás szállás nélkül vagy csak ebéd. 
Kizárólag időben érkezett előzetes megrendelés esetén tudunk központilag szállást és étkezést biztosítani. 

A megrendelt szolgáltatások le- és visszamondása, módosítása 2022. május 23-ig díjtalanul lehetséges, utána nem térít 
vissza költséget a rendező! 

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

A költségeket előre, átutalással kell rendezni. 

Átutalásos fizetés esetén távszámlát/díjbekérőt küld a Magyar Sakkszövetség, amely megérkezése után történhet a 
fizetés. Kérjük, hogy az átutalás közleményeként ennek a számlának a sorszámát szíveskedjenek feltüntetni! 

Számlaszám: 11705008-20120911 

 

https://szentjanoshotel.hu/szent-janos-hotel
https://hotelankavi.hu/
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10. Egyéb rendelkezések: 

– A verseny fordulóira folyamatosan, egymást követően kerül sor. 
– A versenyórák indítása a kezdésre - a versenyprogramban - kijelölt időpontban történik. A késedelmesen megjelenő 

időhátrányt szenved, tehát a késedelem a gondolkodási időt terheli. 
– Óvást a helyszínen írásban lehet benyújtani, legkésőbb a forduló végét követő 10 percig 10.000,- Ft egyidejű 

befizetésével. 
– Az ellátási költségek helyszíni lemondása NEM lehetséges. 

–  A rendezőségnek jogában áll a szálláshelyen vagy a verseny helyszínén súlyosabb rendbontásban vétkes 

játékos(oka)t vagy kísérőket akár a versenyből való kizárással is büntetni, a befizetési költségek visszatérítése 

nélkül. Az okozott anyagi kárt a vétkesek kötelesek megtéríteni. További szankcionálásra az MDSZ jogosult. 

–  A versenyzőknek, kísérőknek a kifüggesztett kollégiumi/szállodai házirendet meg kell ismerniük, és be kell 

tartaniuk! 
– Kísérők (tanárok, edzők) a versenyteremben a forduló kezdéséig tartózkodhatnak, a fordulók ideje alatt a 

versenyteremben kísérők (szülők, edzők, tanárok) nem tartózkodhatnak! Kivételt jelent az 1. forduló első 5 
perce, fotózásra ekkor van lehetőség. 

–  Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb kommunikációs, zajkeltő tárgyat a versenyterembe bevinni tilos. A 

rendszabály ellen vétő versenyzőket ismétlődés esetén vesztesnek kell ítélni. 
– Az elemzésekhez készleteket a rendező nem biztosít, arról a játékosoknak, vagy edzőknek kell gondoskodni. 

Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem intézkedik, a 
versenyigazgató – a verseny kezdete után a vezető versenybíró – döntése az irányadó. 

 
 
Budapest, 2022. május 12. 


