
V E R S E N Y K I Í R Á S 
Nemzeti Diákverseny Sorozat  

Sakk  
Országos Döntőjére a 2022-es tanévre 

 
A verseny helyszíne: Gazdagréti Közösségi Ház  (1118 Budapest, Törökugrató u. 9.) 
Megközelíthető: 4-es metró végállomás (Kelenföld) + busz (8E, 154), Déli Pu. és 139-es busz  
Verseny ideje: 2022. december 10. szombat 13-18 óra.  Regisztráció: 1230-1250  
Nevezés: 2022. december 08-ig az info@chessproducer.hu címen. Nevezési díj: NINCS! 
A nevezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk el. A termek maximális befogadó képessége kb. 100 fő. 
A nevezésben kérjük megadni a gyermek nevét, születési évet, korcsoportot, iskola és település nevét! 
Információ: info@chessproducer.hu vagy telefonon: Radnai Ádám +36 20 2542287 
 
Versenyforma: Lebonyolítás svájci rendszerben, órával. Korcsoportok: I: 2013 és fiatalabb, II: 2011-12, 
III: 2009-10, IV: 2007-08, V:2005-06, VI: 2003-04 (idősebbek csak akkor, ha nappali tanrendben, 
középfokú oktatási intézményben tanulnak), VII:1994-2002 (Felsőoktatásban tanuló hallgatók, függetlenül 
attól milyen képzésben folytatják tanulmányaikat). A jelentkezők számának függvényében sor kerülhet a 
nemek, korcsoportok (pl.: I-II) összevonására, vagy fordulók (terv.7 forduló) számának módosítására is.  
 
Sorsolás minden forduló előtt számítógéppel, irányítottan a nem és korcsoport figyelembevételével történik. 
Egy forduló hossza legfeljebb 35 perc (2x15perc fejenként vagy 12 perc+5 másodperc/lépés), a fordulók 
között 5-10 perces szünettel. A játszma eredményét a győztesnek kell bejelenteni. Döntetlen esetén mindkét 
fél jelentése szükséges. Téves eredményjegyzés miatti reklamációra max. a következő forduló végéig van 
lehetőség. Az utolsó forduló megkezdése után nincs lehetőség módosításra. A le nem jelentett partik 0-0 
eredménnyel kerülnek bejegyzésre. Bíró egyedül nem avatkozhat a játszma folyamatába. A 
versenyteremben csak a játékosok, versenybírók tartózkodhatnak.   
 
A játszma végeredménye: győzelemért 1 pont, döntetlenért 1/2 pont, vereségért 0 pont jár.  
 
A játszmát megnyerte a versenyző, akinek az ellenfele:               A játszma döntetlen: 
1. – bejelentette, hogy feladja a partit,                         1. – ha ebben mindkét versenyző megállapodik. 
2. – mattot kapott,                                                         2. – harmadszori lépés vagy állásismétlésnél.             
3. – nem jelenik meg a fordulón,                                    3. – 50 lépés történt ütés, gyaloglépés nélkül. 
4. – túllépte a gondolkodási időt,                                  4. – elméleti döntetlennél 
5. – nem egyezik bele a játék folytatásába.                          (2,3,4-es pontok, bírói jelenlét esetén) 
      
A verseny folyamata: 1230-1250-ig bejelentkezés, regisztráció. 1250 megnyitó, majd szabályismertetés.              
13-kor indul az első forduló. 18 óra körül eredményhirdetés, majd távozás. 
 
Eredményhirdetés, díjátadás:  
Az értékelés nemenként és korcsoportonként külön történik. 
Minden résztvevő oklevelet, az első három helyezett érmet kap. A bajnokok kupát vehetnek át. 
Holtverseny esetén a buchholz értékelés dönt. Ha az is egyenlő, akkor az egymás elleni eredmény. 
 
Egyéb közlemény: Minden versenyzőnek csokit (müzli szeletet) biztosítunk. 
 


