
Az első sakk és matematika egyéni és csapatverseny 

versenykiírása 

 
A verseny célja: Lehetőséget adni a sakkot és a matematikát egyaránt kedvelőknek a 

versenyszerű  megmérettetésre, a barátságok  elmélyítésére. 

Rendezők: DEAC és DE Matematikai Intézete.  

Fővédnök: Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Megye Közgyűlésének Elnöke. 

A verseny ideje: 2022. szeptember 17. 

A verseny helye: Debrecen, Egyetem tér 1., Matematikai Intézet. 

Résztvevők: Korlátozás nélkül, de diákoknak és sporttársaknak, tanároknak ajánlott. 

Lebonyolítás: 

A résztvevők négy csoportban: legfeljebb 6. évf., 8. évf., 10. évf. diákjai, és 

ennél idősebbek versenyeznek egymással, svájci rendszerben   

Két csoport (a létszám kb. fele) délelőtt sakkozik, délután matematikai feladatokat 

(részben sakkhoz kötötteket, de csak a sakktáblát és a lépéseket kell ismerni) old meg, 

a másik két csoport fordítva. 

A sakkozásnál 5 fordulós svájci rendszerű rapid verseny van, 15 perc + 3 mp bónusz. 

A matematikánál 5 feladat megoldása (feleletválasztós vagy számválaszos), 

másfél  óra alatt,  utána  megbeszélés versenyfeladatokról és érettségiről. 

Értékelés: Egyéni versenynél:  

1) a szerzett pontok összege alapján, sakk-nál győzelem 10 pont, döntetlen 5 

pont, matematikánál feladatonként maximum 10 pont. 

2) pontegyenlőség esetén az egyenletesebb teljesítmény dönt, azaz ahol a sakknál 

és a matematikánál szerzett pontok különbsége kisebb. 

3) sorsolás. 

Csapatversenynél: Iskolák és sportegyesületek versenyeznek. Az egy iskolához 

tartozók (diák, tanár), ill. az egy sportegyesülethez tartozók (sportoló, edző) közül a 

három legeredményesebb versenyző pontszámának összege jelenti a csapat 

pontszámát. 

Egy versenyző két helyen is (iskola és sportegyesület) szerepelhet. 

Díjazás: Minden versenyző kap egy sakk könyvet, és egy matematikai versenyre vagy 

érettségire felkészítő könyvet, valamint emléklapot. 

Mind a négy csoportban: az első három helyezett fiú és lány érmet kap 

Csapatversenynél az első három helyezett iskola és az első három helyezett 

sportegyesület kupát kap. 

Nevezési díj: egységesen 3000 Ft., határidő után 4000 Ft. 

Nevezés: Száva Miklós, tel: 06-20–433–6029, e-mail: szavam@gmail.com 

Nevezési határidő: 2022. 09. 16-án 20.00-ig. 

Versenyprogram: 2022 szept. 17-én 8.30 -  9.30 regisztráció 

 9.40 - 9.50 megnyitó  

 10.00 - 13.00 sakkverseny folyamatosan 

 matematika verseny és megbeszélése 

 14.00 - 17. 00 sakkverseny folyamatosan 

 matematika verseny és megbeszélése 

  17.30 eredményhirdetés 

A változtatás jogát a rendezőség fenntartja. 

Szeretettel várjuk a versenyzőket és az érdeklődőket. 

 dr. Kántor Sándor   (36 – 30 – 9206 – 190) 


