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A verseny rendezője  
Magyar Sakkszövetség  
 

A verseny célja  
A 2022. évi magyar bajnoki címek eldöntése; 
A korcsoportos világesemények kvalifikációja: 

- Első helyezettek a VB-re, 
- Második helyezettek az EB-re kvalifikálják magukat; 

 

Versenyhelyszín 
Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6. 
 

Lebonyolítás  
9 forduló, körmérkőzés formában, a FIDE aktuális versenyszabályai szerint. 
 

Játékidő 
90 perc/40 lépés+30 perc, 30mp bónusz/lépés. Várakozási idő: 30 perc. 
 

Főbíró 
Horváth Csaba FIDE versenybíró (FA) 
 

Versenybíró 

Fehér Gyula nemzetközi versenybíró, közvetítő 
 

Versenybíróság tagjai 
A verseny előtt felkért 3 szakértő személy 
 

Főszervező, versenyigazgató 
Gyömbér Tamás 
e-mail: versenyiroda@chess.hu  

 
 

Korcsoportos Magyar Bajnokság 

EGER 
U8 – U10 – U12 - U14 - U16 - U18 

2022. július 23-31. 
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A verseny résztvevői  
A korcsoportnak megfelelő, a FIDE listán HUN jelöléssel szereplő sakkozók. 
Az U8-U10-U12-U14 Grand Prix versenysorozat helyezettjei (1-10. helyezett, 
valamint tartalékként jogosultak nevezni a 11-15. helyezettek is). 
Ifjúsági Grand Prix lista: https://chess.hu/ifjusagi-grand-prix/  
 
Az U16-U18 korcsoportokban az előző 6 havi élőpont átlag alapján az ifjúsági 
rangsorban szereplő 1-10. helyezett. Tartalékként jogosultak nevezni a 11-15. 
helyezettek.  
Ifjúsági rangsor: https://chess.hu/ifjusagi-ranglistak/  
 

Korcsoportok 
- 8 éven aluli lányok és fiúk (2014.01.01. és azután születettek) 
- 10 éven aluli lányok és fiúk (2012.01.01. és azután születettek) 
- 12 éven aluli lányok és fiúk (2010.01.01. és azután születettek) 
- 14 éven aluli lányok és fiúk (2008.01.01. és azután születettek) 
- 16 éven aluli lányok és fiúk (2006.01.01. és azután születettek) 
- 18 éven aluli lányok és fiúk (2004.01.01. és azután születettek) 
 

Helyezések eldöntése 
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el. Azonos 
pontszám esetén a következők számítanak: 
1. egymás elleni eredmény 
2. Berger-Sonneborg pontszámítás 
3. Érmes helyezésekért armageddon (világos 5 perc, sötét 4 perc, 

utóbbinak elég a döntetlen) 
 

Díjazás 
Az I. helyezettek serleg, az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek 
oklevéldíjazásban részesülnek.  
Az egyes kategóriák 1-3. helyezettjei az IB döntése alapján 
versenytámogatási keretben részesülnek az alábbiak szerint: 
1. hely: 70 000 Ft 2. hely: 50 000 Ft 3. hely: 30 000 Ft 
 
 
 

 

https://chess.hu/ifjusagi-grand-prix/
https://chess.hu/ifjusagi-ranglistak/
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Prémium kiegészítés (Ezeket csak a tábla melletti világversenyeken való 
indulás esetén osztjuk ki): 
Világranglista 1-10. helyezett:  200.000 Ft 
Világranglista 10 -20. helyezett:  100.000 Ft 
Európai ranglista 1-20. helyezett:  50.000 Ft 
 

Nevezés 
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill. 
egyesületeiket, a rendezési költségek az MSSZ-t terhelik. 
 

Nevezési díj  
Bruttó 10.000 Ft/fő 
 

Nevezési határidő 
2022. július 12-ig. 
A nevezéseket emailben lehet elküldeni az alábbi címre: 
versenyiroda@chess.hu   

 
A költségeket előre, átutalással kell fizetni, amit a nevezésben pontosan meg 
kell jelölni, mely után a Rendező visszaküldi a visszaigazolást. A 
visszaigazolást követően a rendező a megadott email címre távszámlát küld. 
Kérjük, hogy az átutalás a számla megérkezésétől számított 8 napos határidő 
betartásával valósuljon meg. 
Kérjük, hogy csak elfogadott nevezés esetén fizessenek, és az utalás 
közleményében tüntessék fel az MSSZ-től kapott számla számát! 
 

A nevezésnek tartalmaznia kell 
 

- a sportkör nevét, címét; 
- ügyintéző nevét, e-mail címét, telefonszámát; 
- a játékos(ok) nevét, születési idejét, FIDE azonosítóját; 
- a számlafizető nevét, címét; adószámát (ha van); számlázási email címet 
- mely csoportban szeretne szerepelni; 
- a szállás és étkezési igények pontos meghatározását (kísérők részére is!) 
- rapid&blitz EB esetén az első fordulós halasztási igényt (lásd később) 
 
Ha a nevezést követően 3 munkanapon belül nem érkezik visszaigazolás, 
úgy kérjük jelezni! 

mailto:versenyiroda@chess.hu
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További szabályok 
 
- leányok nevezhetők fiú csoportba; 
- felversenyzés nem lehetséges 
 

Versenyprogram 
 

Helyszíni regisztráció július 23-án, szombaton 10.00-13.00 óráig 
 
 Megnyitó 07.23. Szombat 13:30  
 1. forduló 07.23. Szombat 14.00  
 2. forduló 07.24. Vasárnap 09.00  
 3. forduló 07.25. Hétfő 09.00 
 4. forduló 07.26. Kedd 09.00 
 5. forduló 07.27. Szerda 09.00 
 6. forduló 07.28. Csütörtök 09.00 
 7. forduló 07.29. Péntek 09.00 
 8. forduló 07.30. Szombat 09.00 
 9.  forduló 07.31. Vasárnap 09.00 
 
Eredményhirdetés 07.31-én, vasárnap 14 órakor! 

 
Szolgáltatások és igénybevételük 
 

A szolgáltatásokat és a versenyen való részvételt csak a megadott nevezési 
határidőig tudjuk biztosítani! 
Nevezési határidő lejárta után csak pótdíj ellenében tudjuk fogadni a nevezőt 
(+ bruttó 2.000 Ft/fő, azaz 12.000 Ft/fő), és csak abban az esetben, ha a 
tartalék nevezők bevételével együtt az adott mezőny létszáma nem érte el a 
10 főt. 
A megrendelt szolgáltatások lemondása illetve módosítása 2022. július 15-
ig díjtalanul lehetséges. Ezután nem térít vissza költséget a rendező. 
 

Étkezés 
 

A verseny helyszínén, a Junior Étteremben. Az étkezések 23-án vacsorával 
kezdődnek és 31-én ebéddel érnek véget. 
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Kontinentális reggeli: 900 Ft/adag 
Ebéd (leves és főétel): 1.700 Ft/adag 
Vacsora (főétel és gyümölcs): 1.500 Ft/adag 
 
Étkezések időpontjai: 
Reggeli: 07:30-09:00 
Ebéd:    12:00-14:00 
Vacsora: 18:00-19:30 
 

Szállás 
 
A verseny helyszínén, a Junior Hotel és Ifjúsági Szállóban. Az IFA a 
megszálló 18 év felettieket terheli, mértéke 500 Ft/fő/éj. 
 
Felújított ifjúsági szálláson, folyosón lévő közös zuhanyzóval és mosdóval. 
 
Ára 4 ágyas kollégiumi szobákban: 3.200 Ft/fő/éj (1-2 fős igény esetén 3 
ágyat kell megváltani) 
 
Amennyiben a kollégium megtelne, másik egri kollégiumban elégítenénk ki 
a később beérkező szállásigényeket. 
 

Egyéb tudnivalók 
 

A szállásokon, a verseny helyszínén esetlegesen okozott károkat a 
felelősöknek meg kell téríteniük! A kollégiumi házirendet a versenyzőknek 
és kísérőknek meg kell ismernie és be kell tartania. 
 

A versenyt (ha lesznek) az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően 
fogjuk megtartani. 
 
Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb elektronikus zajkeltő vagy kommunikációs 
eszközt a versenyterembe bevinni nem lehet. A mobiltelefon tilalma a 
versenyterem teljes területére vonatkozik. 
 
Túl kis létszámú csoportnál a verseny programjában, a lebonyolítás 
módjában, valamint a helyezések megállapításában változás lehetséges! 
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A rapid&blitz EB-n résztvevő játékosok lehetőséget kapnak az első fordulós 
mérkőzésük halasztására – az egy későbbi délutánon kerül majd lejátszásra. 
Amennyiben egy kategóriában páros számú érintett játékos lenne, ők az első 
fordulóban irányított sorsolással egymás ellen játszanak, páratlan számú 
érintett esetén egyvalaki egy, a halasztásban vétlen ellenfelet kap – ha 
megoldható, önkéntes alapon, ha nem, sorsolás útján. 
 

Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál – a forduló befejezését 
követő 15 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 játék kezdetét követő első 5 percet követően csak a 
játékosok és a versenybírók tartózkodhatnak. Fotózni is csak ebben az  
időperiódusban van mód. 
 
Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen 
kiírás nem intézkedik, a főbíró döntése az irányadó. 
 
A Rendező fenntartja a jogot előre nem látható probléma esetén a 
versenykiírás módosítására. A verseny megkezdését követően erre csak a 
verseny főbírója jogosult. 
 

Budapest, 2022. június 30. 
 
 

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK! 
 

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 


