
 

 

A 2022. évi Női Magyar Bajnokság 

versenykiírása 

 
2022. december 5-13. 

 
A verseny rendezője és lebonyolítója: 

Magyar Sakkszövetség, Karoskút Kft. 

 
A verseny támogatója: 

 
 

 
A verseny célja: 

Eldönteni a Magyar Női Bajnoki címet és helyezéseket. 
 

A verseny résztvevői: 

A Magyar Sakkszövetség által meghívott versenyzők: 

- A Magyar Bajnokság címvédője. 

- A FIDE 2022. november 1-i Élő-listája alapján szereplő legmagasabb 

értékszámú, aktív státuszú versenyzők, amíg a létszám el nem éri a 9 főt. 
Két versenyző azonos értékszáma esetén a legutóbbi olyan hónap 

magasabb értékszáma a mérvadó, amikor a két versenyző értékszáma 
eltér.  

- Egy fő, a magyar ranglistán elfoglalt helytől függetlenül közvetlenül az 

MSSZ által meghívott aktív vagy inaktív státuszú versenyző. 
 

A verseny helyszíne: 

Magyar Sakkszövetség versenyterme 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 10. 2. emelet 
 

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

A Magyar Bajnokság sajtótájékoztatójára és az ünnepélyes megnyitóra a verseny 
helyszínén 2022. december 5-én 13:00-kor kerül sor. A tornán résztvevő 

játékosok megjelenése kötelező. 

Zárás, díjátadás: 2022. december 13-án 20:00-kor. Rájátszás esetén a díjátadás 
időpontja csúszhat. 

 
Díjak (nettó összegben): 

1. hely: 600 000 Ft 
2. hely: 500 000 Ft 

3. hely: 400 000 Ft 

4. hely: 300 000 Ft 
5. hely: 250 000 Ft 

6. hely:  200 000 Ft 

7. hely: 150 000 Ft 
8. hely: 100 000 Ft 
9. hely: 50 000 Ft 
10. hely: 50 000 Ft 

 

 
Játéknapok: 

2022. december 5-13.  Egységesen 14:00-ás kezdési időponttal, kivéve 
december 11-én vasárnap, amikor a kezdési időpont 15:30. 

 
Egyebek: 

Olyan esetekben, amelyekre sem a szabályzatok, sem a versenykiírás nem 
intézkedik, a főszervező Gyömbér Tamás (+3670/427-0100), a verseny kezdetét 

követően a főbíró dönt. 
 

A verseny rendezősége a versenykiírás változtatásának jogát fenntartja. 
 

Budapest, 2022. november 14. 
 

 

 
 

Eredményes versenyzést kíván a rendezőség! 


