
XVII. kerületi egyéni és csapat sakkversenyek 
A Budapesti Diák Sakkolimpia kerületi elődöntői 

A verseny célja: A sportág népszerűsítése az oktatási intézményekben. 

 A Kerület Bajnoka cím eldöntése korcsoportonként. 

A verseny rendezője: Rákosmente Kft. sport szekció 

Sárkány DSE sakk szakosztálya 

A versenyek ideje:  2023. február 10. (egyéni) 16,00-tól kb. 18,30-ig és 

2023. február 17. (csapat) 16,00-tól kb. 18,30-ig 

A versenyek helyszíne: Sárkány DSE klubhelyiség (XVII. Szabadság u. 24., I. emelet) 

Résztvevők:  A XVII. kerület alapfokú oktatási-nevelési intézményeibe járó tanulók. A 

III. korcsoportból illetve attól felfelé azok, akik a 2022. szeptemberi 

értékszámlistán mint értékszámos versenyzők felkerültek a „standard” 

FIDE-listára, csak a csapatversenyen vehetnek részt, kerületi verseny 

nélkül ők egyből az élős egyéni budapesti versenyre kell nevezzenek! 

Korcsoportok: 

Egyéni: 

1) 2015. 01. 01. után születettek. 

2) 2013–2014-ben születettek. 

3) 2011–2012-ben születettek. 

4) 2009–2010-ben születettek. 

 

A fiúk és lányok minden korcsoportban 

külön indulnak. Az iskolai évfolyam nem, 

csak a születési év számít! Középfokú 

versenyt nem tartunk, a középiskolás 

korúak kerületi elődöntőn való részvételi 

kötelezettség nélkül nevezhetnek a 

budapesti versenyre. 

 

Csapat: 

1) 2012.01.01. után születettek. 

2) 2008–2011-ben születettek. 

 

A fiúcsapatok táblaszáma 4, lánycsapatoké 3. 

Amennyiben valamelyik korcosportban csak 

egy csapat nevez, automatikusan továbbjut a 

budapesti versenyre. Középiskolás versenyt 

nem tartunk, a középiskolás korúak kerületi 

elődöntőn való részvételi kötelezettség nélkül 

nevezhetnek a budapesti versenyre. 

 

 

Lebonyolítás: Résztvevők számától függően körmérkőzés vagy 5 fordulós svájci rendszer. 

Időbeosztás: 2x15 perc órahasználattal a FIDE (módosított) rapidszabályai szerint. 

Holtversenyek eldöntése: Buchholz, progresszív, egymás elleni eredmény, rájátszás. 

Díjazás:  I-III. helyezetteknek érem. I. helyezett iskoláknak kupa, oklevelek. 

Továbbjutás: A korosztályok első helyezettjei továbbjutnak az országos döntő budapesti 

(elő)döntőjére. A budapesti (elő)döntő versenykiírása és dátuma megtalálható 

lesz a www.bssz.hu címen.  

Nevezés:  Előzetesen az sdse17@gmail.com internetes levélcímen. A helyszínen kezdés 

előtt fél órával. Helyszíni nevezés nincs, de a helyszínen az előzetes nevezést 

meg kell erősíteni. Nevezési díj nincs. 

 

Látogasson el a Sárkány DSE honlapjára (www.sarkanydse.hu) és Facebook-oldalára 

(https://www.facebook.com/SarkanyDiaksportEgyesulet/) is! 

Érdeklődjön klubedzéseinkről is! Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken is van lehetőség sakkozni, 

a csapathoz csatlakozók pedig részt vehetnek a felnőtt sakk csapatbajnokságban! 

Támogassa adója 1%-ával egyesületünket: Sárkány Diáksport Egyesület 18192782-1-42 


