
A 2021/2022. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA 
BUDAPEST II. KERÜLETI VERSENYKIÍRÁSA 

 

A verseny helye: a Klebelsberg Kultúrkúria, II., Templom u. 2-10. 

Versenyszámok és azok időpontjai: 

1. versenynap, egyéni – március 21., hétfő: 14.30/15.00 – kb. 18.30-19.00-ig,  
az I-II. kcs. fiúk és lányok nyílt versenye és a III-VI. kcs. amatőr fiúk és lányok versenye 

Az 1. versenynapon kerül sor valamennyi korcsoport összes – 14 főnél nagyobb létszámú - 
versenyszámának svájci rendszerű selejtezőjére, ill. a kis (14 fős vagy alacsonyabb létszámú) mezőnyök 
döntőjére, a létszám függvényében 5 fordulós svájci vagy körmérkőzéses rendszerben. 

2. versenynap, csapat – március 28., hétfő:  14.30/15.00 – kb. 18.30-19.00-ig,  
az I-II. kcs. („alsós”), a III-IV. kcs. („felsős”) és az V-VI. kcs. („középiskolás”) fiúk és lányok 
csapatversenye 
 

3. versenynap (egyéni döntők, esetleges) - 2022. március 30., szerda: 15.15/15.30 – kb. 18.30-ig, 

A 3. versenynapon kerülnek sorra az 1. versenynapon megrendezésre került selejtezőket követő 
körmérkőzéses döntők, 5 fordulós körmérkőzéses rendszerben   

Külön értékelésre és díjazásra kerülő versenyszámok: 

a, az I. kcs. (2014-ben vagy később született) „amatőr” és „versenyző” fiúk egyéni versenye (egy 
csoportban) 
b,   az I. kcs. (2014-ben vagy később született) amatőr” és „versenyző” lányok egyéni versenye (egy 
csoportban) 
c,   a II. kcs. (2012-2013-ben született) „amatőr” és „versenyző” fiúk egyéni versenye (egy 
csoportban) 
d,   a II. kcs. (2012-2013-ben született) „amatőr” és „versenyző” lányok egyéni versenye (egy 
csoportban) 

e,   a III. kcs. (2010-2011-ben született), amatőr” fiúk egyéni versenye 
f,   a III. kcs. (2010-2011-ben született), amatőr” lányok egyéni versenye 
g,    a IV. kcs. (2008-2009-ben született) „amatőr” fiúk egyéni versenye 
h,    a IV. kcs. (2008-2009-ben született), amatőr” lányok egyéni versenye 

i,  az V. kcs. (2006-2007-ben született)„ amatőr” fiúk egyéni versenye 
j,  az V. kcs. (2006-2007-ben született)„ amatőr” lányok egyéni versenye  
k,   a VI. kcs. (2002-2005-ben született)„ amatőr” fiúk egyéni versenye  
l,   a VI. kcs. (2002-2005-ben született)„ amatőr” lányok egyéni versenye 

m,  az I-II. kcs. (2011-ben vagy később született) fiúk csapatversenye 4 táblán 
n,  az I-II. kcs. (2011-ben vagy később született) lányok csapatversenye 3 táblán 
o,  a III-IV. kcs. (2007-ben vagy később született) fiúk csapatversenye 4 táblán 
p,  a III-IV. kcs. (2007-ben vagy később született) lányok csapatversenye 3 táblán 
q,  az V-VI. kcs. (2002-ben vagy később született) fiúk csapatversenye 4 táblán 
r,  az V-VI. kcs. (2002-ben vagy később született) lányok csapatversenye 3 táblán 

Valamennyi csapatban egy fő tartalék szerepeltethető. A fiú csapatokban leányversenyzők is részt vehetnek, 
fordítva viszont nem. A csapatok összeállítása fordulónként változtatható, ez erőlista betartásával. 

Figyelem! Az egyéni versenyek korcsoportjai eltérnek mind a csapatversenyekétől, mind a 
Diákolimpia általános kiírásában meghatározottaktól! 
 
Résztvevők, kategóriák, korlátozások:  

A versenyen Budapest II. kerületi iskolák tanulói indulhatnak (nem a lakcím az irányadó). 

Az egyéni versenyek I. és II. korcsoportjaiban nyílt verseny kerül megrendezésre, melyeken értékszámra 
való tekintet nélkül minden diák együtt versenyez. 



Az egyéni versenyek III-VI. korcsoportjaiban „amatőr” kategóriában kizárólag azon tanulók indulhatnak, akik 
a 2021. szeptember 1-jén kiadott FIDE listán nem rendelkeznek FIDE standard értékszámmal. Ezek a 
tanulók dönthetnek úgy, hogy a Versenyzői kategóriában indulnak, azonban az a tanuló, aki a 
versenysorozatban valamelyik kategóriában már versenyzett, a másikban nem jogosult elindulni. 

Akik a III-VI. korcsoportban a 2021. szeptemberi FIDE-listán FIDE értékszámmal rendelkeznek, az ún. 
Versenyzői kategóriában kötelesek indulni. Ők közvetlenül a budapesti versenyekre nevezhetnek, a 
kerületin nem indulhatnak 

A kerületi versenyeken egy iskola több csapatot is indíthat az egyes versenyszámokban, de csak külön 
erőlistával. Ezen esetben körmérkőzéses rendszernél irányított sorsolást kell alkalmazni.  

Felversenyzés:  

Az egyéni versenyeken minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, „felversenyzés” nem 
lehetséges.  

Csapatverseny esetén a „felversenyzés” engedélyezett, azonban felversenyzés esetén a versenyző a saját 
korcsoportjába nem versenyezhet vissza.  

A verseny rendszere:  

értékelt versenyszámonként külön-külön mezőnyben, a résztvevők számának függvényében 5 fordulós 
svájci vagy körmérkőzéses rendszerben, 2 x 15 perc gondolkodási idővel, a FIDE rapid versenyekre 
vonatkozó szabályainak alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy csak a harmadik szabálytalan lépés jár 
játszmavesztéssel. Órahasználat: a döntőkben mindenképpen, a selejtezőkben két versenysakkozó 
mérkőzésén, valamint a 3. fordulótól az 1-3. táblán kötelezően, avagy, ha a versenybíró indokoltnak látja az 
órahasználatot (a két versenyző közös kérésére vagy más okból). A nem órával játszott, 30 perc alatt be 
nem fejezett partik eredményét a versenybírók értékeléssel állapítják meg.  

Valamennyi versenyszámban 14 főt meghaladó létszámú mezőny esetén a selejtezőn elért eredmény 
alapján a legjobb 6 fő bejut a 2. versenynapon megrendezésre kerülő körmérkőzéses döntőkbe. Ott addigi 
pontszámukat elveszítve, „tiszta lappal” indulnak, a selejtezően elért eredményük csak a rajtszámukat 
határozza meg. Indokolt esetben a versenybíróság irányított sorsolást rendelhet el. 

A rendezők fenntartják a jogot, hogy kis létszám esetén a lebonyolítás rendszerét (a fordulók számát, a 
játékidőt, valamint a játékrendet illetően) – a megnyitón ismertetésre kerülő módon – megváltoztassák. 

A verseny rendezője: a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. és a HÜSI SC.  

A szervezésért felelős: a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (tel.: 336-1138) részéről 
Harmati Balázs szervezési vezető (20-9186883) és Pohl Krisztina sportszervező (20-3881240),  
sakkszakmai kérdésekben Valis János, a II. kerületi Sakk Szakbizottság és a HÜSI SC elnöke (tel.: 397-
1719, 20-9343066). 

Nevezés: kizárólag írásban, a versenyzők nevének és pontos születési idejének megadásával a II. kerületi 
Sakk Szakbizottság címére: HÜSI SC, 1028 Budapest, Gyöngyvirág u. 13., fax: 397-1719, e-mail: 
husi.sc@gmail.com . 

Nevezési határidő: a verseny zökkenőmentes lebonyolítását elősegítendő minél előbb, de legkésőbb az 
1. versenynapra március 16-án, a 2. versenynapra március 22-én 24.00-ig beérkezően, az iskola 
igazgatója által aláírt nevezési ív, csapatnál erőlista egyidejű leadásával. Az 1. versenynapi 
selejtezőket követő 3. versenynapi egyéni döntőkre nem kell külön nevezni, az esetleges akadályoztatást 
azonban kérjük időben jelezni, hogy a tartalékok behívásáról gondoskodhassunk! 

Határidőn túli nevezést csak rendkívül indokolt esetben, helyszíni nevezést semmiképpen sem 
fogadunk el. Nevezni kizárólag az iskolák jogosultak, egyéni versenyzők, illetve szülők nem! 

Kérjük a megadott határidőket betartani, mert a késve érkező nevezések rendkívüli módon megnehezítik a 
rendezők munkáját (az indulók számától függ a berendezendő versenytermek, a felállítandó sakk-
készletek, -órák és a közreműködő versenybírók száma)!  

Nevezési, ill. regisztrációs díj nincs. 

Mozgósítás: Kérjük, figyeljenek oda, hogy a benevezett tanulók – kellő időben - meg is jelenjenek a 
versenyen.  



Díjazás: az 1-3. helyezettek versenyszámonként érmet és oklevelet, a 4-6. helyezettek oklevelet, a 
bajnokok (legalább 5 fő indulása esetén) kupát kapnak.  

A holtversenyek eldöntése: Azonos pontszám esetén a svájci rendszerű versenyeknél: 1) a Buchholz 
értékelés,  2) a Berger-Sonneborn értékelés, 3) a progresszív pontszámítás, 4) sorsolás alapján, a  
körmérkőzéses versenyeknél  1) az egymás elleni eredmény   2) a Berger-Sonneborn értékelés, 3) a több 
győzelem, 4) a sötéttel szerzett több pont, 5) sorsolás dönt.  
 
Jelen II. kerületi Diákolimpiai Sakkbajnokság eredményei alapján fogjuk javasolni a Budapesti 
Sakkszövetségnek az indulási jog megadását a Diákolimpia budapesti versenyein. 

A BSSZ versenykiírása még nem készült el, de az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan a 
következők fognak a budapesti diákolimpiai versenyen indulási jogot szerezni:  

• alanyi jogon: a kiírt versenyszámok idei kerületi versenyének I. helyezettjei, 
• a legutóbbi országos döntőbe bejutott és ott részt vett diákok, ha ez évben is ugyanabban a 

korcsoportban indulnak, feltéve, ha NEM indulnak el a kerületi versenyen; a kerületi elődöntőn való 
indulással egyidejűleg ezen versenyzők lemondanak automatikus továbbjutó helyükről; de ekkor a 
kerületből az I. és II. helyezettek is alanyi jogon továbbjutóak lesznek a budapesti versenyre,  

• a kerületi verseny II. helyezettjei, a következő méltányolható esetekben:  
- ha a kerületből továbbjutottak lemondanak (értsd: nem neveznek határidőig) továbbjutó 

helyükről, 
- ha a budapesti pótdöntőn jogot szereznek.  

• a középiskolás korcsoportokban elképzelhető, hogy bárki elindulhat majd a budapesti versenyen, 
aki megfelelően nevez oda.  

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség 2021/2022. tanévi diákolimpiai 
versenykiírásában foglalt általános szabályok, illetőleg a FIDE rapid versenyekre vonatkozó szabályai 
érvényesek, utóbbiak a megnyitón kihirdetésre kerülő korrekciókkal. 

 
Budapest, 2022. február 7. 

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.    HÜSI SC 


