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Kedves Sporttársak! 
 

A Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség is részt vesz Sakk-versenybíró kép-

zésben, melynek keretében tanfolyamot- és vizsgát szervez a versenybí-

ráskodás iránt érdeklődők számára. A jelentkezés feltétele a betöltött 

16. életév. 

Helye: Lakiteleki Népfőiskola, Hungarikum Liget, 6065 Lakitelek,   

       Felsőalpár 3. 

Ideje: 2022. augusztus 10.(szerda) 14.00 órától - 11.(csütörtök)   

       18.00 óráig (a Sakkozó Magyarok Világtalálkozó keretén belül,  

       amikor nincs forduló).  

Jelentkezés: a világtalálkozón résztvevőknek személyesen, a nem tábor-

lakóknak e-mail-ben a fotitkar@bkmsakk.hu cimen, határidő: 2022. au-

gusztus 8. Kérjük a név, születés hely, -idő, fide-azonositó (ha 

nincs, az nem kizáró ok), anyja-neve, lakcím. 
 

Képzési idő 10 óra + vizsga 2 óra.  

Részvételi díj: 6 000 Ft, mely a képzés-, vizsgáztatás-, igazolvány 

kiállítási díját-, üditő-frissitőt és a bejáróknak a második napra 

ebédjegy árát tartalmazza. Aki rendelkezik hordozható számitógéppel, 

valamint akinek nincs igazolványa, sikeres vizsga reményében hozzon 

egy 4*4-es igazolványképet is. 
 

A tanfolyamon résztvevők II.osztályú minősítést-, a 18 év alattiak if-

júsági versenybíró minősítést érhetnek el. 

Tekinttel arra, hogy I. osztályú minősítés kiadására csak a Magyar 

Sakkszövetség jogosult, megkértük az engedélyt erre is. Amennyiben nem 

lehetséges, a jelentkezett kedves II.osztályú minősítésű (igazolvány-

nyal rendelkező) kollégák részére a továbbképzést tudjuk igazolni. Ha 

az MSSZ megadja a viszgáztatásra az engedélyt, az itt elért I. osztá-

lyú minősítés majd csak a szabályzatban előírt normák teljesítését kö-

vetően lesz érvényes. 
 

Oktatási Témák: 

- FIDE Játék és Versenyszabályok előírásai (Laws of Chess) 

- FIDE értékszám szerző szabályzata 

- Swiss Master, Swiss Manager program bemutatása, általános   

  ismertetése 

- FIDE svájci rendszerű versenyek rendszere, párosítási elmélete 

- MSSZ Versenyszabályzatának (CsB-i) kezelése 

- Digitális órák általános ismertetése, kezelésük gyakorlása 
 

A tanfolyam előadói- és a vizsgabizottság tagjai: 

(922765) Brindza István IA 

(700290) Orsó Miklós IM,IA (a vizsgabizottság elnöke). 

(747270) Seres László   FA 
 

Kecskemét, 2022. augusztus 1. 

     Tanács István Lajos SK 
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