
 

2015/2016. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA 
TUDNIVALÓK 

 
A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: 
MDSZ) között a védjegy használati szerződés szerint a 2015/2016. tanévben egyéni és 
csapatbajnokságként hirdeti meg az alap- és középfokú köznevelési intézmények felmenő rendszerű 
egyéni és csapat diákolimpiai sakkversenyeit.   
 
1. A verseny célja: Az utánpótlás nevelés, a kiválasztás lehetőségeinek bővítése. .A sakk sportág 
iskolai népszerűsítése. Korcsoportonként és nemenként eldönteni a tanév „Magyarország Sakk 
Diákolimpia bajnoka” egyéni és csapat címeket és helyezéseket.  
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. Rendelet 21. §-a alapján a felvételi 
eljárás során Diákolimpia országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek járó többlet  
jogosultjainak meghatározása.   
 
2. A versenyek rendezője: a Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználat alapján a 
Magyar Sakkszövetség. A megyei/budapesti döntőket a megyei/budapesti Sakkszövetségek, az or-
szágos döntőt a Magyar Sakkszövetség rendezi a pályázó rendezőkkel. 
   
3. A versenyek időpontjai: A Területi döntők időpontjai: Figyelemmel az országos döntők 
időpontjaira, a megyei/budapesti szintű versenyeket is célszerű időrendileg a csapatbajnokságokkal 
kezdeni. 
Egyéni versenyszámokban: 2015. november 1.-2016. február 10. között.   
Csapat versenyszámokban: 2015. november 1.-2016. március 10. között.   
Az országos döntők időpontjai:   
Diákolimpia „amatőr” egyéni sakkbajnokság:   2016. március 18-19. 
Diákolimpia „versenyzői” egyéni döntő:    2016. március 24-26. 
Diákolimpia I-VI. kcs. Csapatbajnokságok:   2016. április   22-24.   
 
4.  MSSZ a A részletes versenykiírást 2016. január 31-ig teszi közzé a honlapján, melyben az országos 
döntők pontos helyszíne, és időpontja kerül véglegesítésre. 
 
5. Korcsoportok:   
I. kcs.   2007-ben, vagy később születtek 
II. kcs.   2005-2006-ben születettek 
III. kcs.   2003-2004-ben születettek  
IV. kcs.   2001-2002-ben születettek  
V. kcs.   1999-2000-ben születettek  
VI. kcs.   1996-1997-1998-ban születettek 
 
6. Versenyszámok:   
Egyéni verseny. Az egyéni bajnokság „amatőr" és „versenyzői” kategóriákban kerülnek meg-
rendezésre korcsoportonként.  Figyelem! Az egyéni versenyeken minden tanuló a saját korcso-
portjában versenyezhet, un. „felversenyeztetés” nem lehetséges.  Az 1996-os születésű, VI. korcso-
portos tanuló diákolimpiai versenyeken csak abban az esetben indulhat, ha az előző tanév félévzárá-
sakor is az iskola tanulója volt, és a 2015/2016. tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit a 
köznevelési intézmény igazgatójának igazolnia kell.  Általános iskolai tanuló, amennyiben olyan típusú 
középfokú köznevelési intézménybe nyer felvételt, amely tanév közbeni iskolaváltást tesz szüksé-
gessé, új középiskolája színeiben a IV. korcsoport versenyén nem indulhat a diákolimpiai versenye-
ken.  



 

Csapatbajnokság: 
I-II. kcs.   fiú csapatok részére 4-4 táblán alapfokú  
I-II. kcs.   leány csapatok részére 3-3 táblán alapfokú  
III-IV. kcs.  fiú csapatok részére 4-4 táblán alapfokú  
III-IV. kcs.  leány csapatok részére 3-3 táblán alapfokú 
V-VI. kcs.   fiú csapatok részére 4-4 táblán középfokú  
V-VI. kcs.   leány csapatok részére 3-3 táblán középfokú    
 
7. Résztvevők: 
Lásd a Magyar Diáksport Szövetség 2015/2016. tanévi Versenykiírás "Általános szabályok" 5. pontja 
szerint.  
Egyéni versenyen: „Amatőr” kategóriában indulhatnak azok a tanulók, akik a 2015. szeptember 1-
jén kiadott FIDE listán nem rendelkeznek FIDE értékszámmal.  (standard, Rapid)  
Akik  a 2015. szeptemberi FIDE-listán  FIDE értékszámmal rendelkeznek az un, „Versenyzői” 
kategóriában kötelesek indulni. A „Versenyzői” kategóriák felmenő rendszerében csak 
megyei/budapesti selejtezőt kell megrendezni. 
Csapatversenyen: köznevelési intézmények (a továbbiakban: iskolák) csapatai. A fiú csapatokban 
lányok játszhatnak, de fordítva nem. A csapatok tagjai lehetnek a korcsoport alsó határánál fiatalabb 
versenyzők is, amennyiben az adott iskola tanulói (pl. I-II. korcsoportos szerepelhet felsősök között 
vagy egy 12 évfolyamos iskola bármely tanulója a középiskolás csapatban, de az alapfokú 
csapatbajnokságban, egy játékos egy iskolának csak egy csapatában szerepelhet!).  Az iskolák a 
budapesti/kerületi, megyei és budapesti versenyeken több csapatot is indíthatnak az egyes 
versenyszámokban, de csak külön erőlistával. Ilyenkor a verseny tisztaságára fokozottan ügyelni kell. 
Körmérkőzéses rendszernél irányított sorsolást kell alkalmazni.  A megyei/budapesti versenyt 
követően az országos döntőre új erőlista állítható össze, az országos döntőbe azonban iskolánként (és 
versenyszámonként) már csak egy-egy csapat juthat be.  Az országos döntőt megelőző regisztráció 
során "végső" erősorrend korrekció a konkrét versenykiírás szerint lehetséges! Az adottságok, 
lehetőségek (pl.: terem-kapacitás) miatt különböző időpontokban lebonyolított alsó- és felső 
tagozatos versenyek egy napon rendezettnek tekintendők, azaz az egyik csapatban (pl.: I-II. kcs.) 
versenyeztetett játékos nem szerepelhet az adott iskola másik (pl.: III-IV. kcs-os) csapatában.  
Az országos csapat-, és az egyéni amatőr döntőn jogosultak indulni: 

• a felmenő rendszerű versenyeken indult és megyei bajnokságot nyert bajnokok, 
• Pest megyéből az 1-2. helyezettek,  
• Budapestről az 1-5. helyezést elértek, 
• előző évi csapat és egyéni bajnokok, amennyiben nem váltottak korcsoportot, 
• továbbá 1-2 csapat, illetve egyéni versenyző az MSSZ meghívása alapján. 

 
A versenyzői kategória döntőjében jogosultak indulni: 

• megyei selejtezőkön elért 1-3. helyezettek, 
• budapesti selejtezőn elért 1-6. helyezettek, 
• valamint az előző évi bajnokok, amennyiben nem váltottak korcsoportot. 

 
A kisebb számú, vagy páratlan létszámú mezőnyök esetén az MSSZ jogosult további, a felmenő 
rendszerű versenyeken részt vett versenyzők meghívására. A meghívási kérelmet írásban kérjük 
eljuttatni a Magyar Sakkszövetséghez (e-mail: versenyiroda@chess.hu, ibelnok@chess.hu)  leg-
később az adott verseny országos nevezési határidejéig.  
A részvételre vonatkozó itt nem részletezett kérdésekben az MDSZ érvényben lévő általános 
szabályokban foglaltak az irányadók. 

  



 

8. Az országos döntők lebonyolításának rendje: 7-9. fordulós svájci rendszerű torna. 
Gondolkodási idő minden versenyen és korcsoportban: 20-20 perc, + lépésenként 3-3 másodperc 
hozzáadódik. A részletes versenykiírást, a rendezők készítik el az MSSZ szakmai felügyelete (véle-
ményezése) mellett 2016. január 31-ig.  
 
9. Díjazás: Az egyéni versenyek 1-3. helyezettjei és az 1-3. helyezett csapatok tagjai érmet vehetnek 
át.  Az egyéni és csapatversenyek 1-8. helyezettjei oklevél-díjazásban részesülnek. A további (tárgy) 
díjak a pályázat győztesei (MSSZ) által kiadásra kerülő Versenykiírásában, és a versenyek megnyitóin 
kerülnek ismertetésre. 
 
10. Nevezés: A nevezéseket az MDSz elektronikus nevezési rendszerében is, továbbá az MSSZ által 
kiadott Versenykiírások előírásai alapján kell megtenni.   Lásd az MDSZ Versenykiírás „Általános sza-
bályok” 10. pontja, valamint a rendezők, ill. az MSSZ versenykiírása szerint. 
Nevezési határidő:   
„Amatőr” egyéni versenyekre döntőjére:   2016. február 17.      
„Versenyző” egyéni versenyek döntőjére:   2016. február 26. 
Csapatverseny döntőjére:          2016. március 18.  
 
A nevezési lapot az alábbi címekre kérjük elsősorban e-mailben továbbítani: 
Magyar Sakkszövetség, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. e-mail: versenyiroda@chess.hu. 
     
A rendezők címei a 2016. január 31-ig közzétett versenykiírásokban kerülnek ismertetésre.  Az elek-
tronikus nevezési lapon a nevek mellett fel kell tüntetni: 

• a FIDE azonosítót, amennyiben nyilvántartásba került már.  
• A később kiküldésre kerülő végleges versenykiírásnak megfelelően jelezni kell a részletes 

szállás- és étkezés igényt. Az országos döntőn kizárólag a határidőre beérkezett nevezésben 
pontosan megadott igények alapján tudunk szállást és étkezést biztosítani.  

• Az iskolák a szolgáltatásokkal kapcsolatos pontos igényeiket a részletes versenykiírásban 
kijelölt rendező (regisztrációs) szervekhez juttassák el. A továbbjutó iskolák jogosultak 
(kötelezettek) a nevezésekre.    

Kérjük a megyei/budapesti szövetségeket, hogy jegyzőkönyveket (az iskolai nevezésektől függetlenül) 
az egyéni döntőkről 2016. február 17-ig, míg a csapatversenyekről 2016. március 18-ig küldjék meg a 
Magyar Sakkszövetségnek, a rendezőknek és az MDSZ Országos Központjának. A csapat erősorrend 
ívet a nevezéssel együtt kell megküldeni. Indokolt esetben az erősorrenden a versenyre érkezéskor, a 
regisztráció során még lehet változtatni.  
Az erősorrend ív tartalmazza a csapat tagjainak nevét, születési idejét, esetleges értékszámát és az 
iskola hivatalos igazolását arról, hogy a csapat tagjai valamennyien az iskola tanulói. Az erősorrend 
ívet a nevező iskola határozza meg, és a Magyar Sakkszövetség hagyja jóvá. Az erősorrenden 
alacsonyabb értékszámú versenyző csak akkor előzhet meg magasabb értékszámút, ha aktuális 
értékszámuk különbsége nem haladja meg a 150-et (az NB-s Versenykiírással analóg rendszerben). A 
megyei/budapesti versenyeknél az egy játszmára jutó gondolkodási idő nem lehet 15-15 percnél 
kevesebb. Felhívjuk a megyei/budapesti sakkszövetségek figyelmét, hogy célszerű a területi versenyek 
kiírását 2015. november 15. előtt elkészíteni és eljuttatni a megyei/budapesti diáksport szerveze-
tekhez, mert ebben az esetben tudják ők azt az összes megyei/budapesti iskolához továbbítani.   
 
11. Költségek: A rendezési költségeket a rendező szervek (megyei/budapesti sakkszövetség) 
biztosítják. Az országos döntő érem-, és oklevél díjazási költségeit a Magyar Sakkszövetség, az egyéb 
díjakat a rendező szervek biztosítják. 
A részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés és regisztrációs költségek) a résztvevőket terheli.  



 

12. Egyebek: Egyéb kérdésekben a Magyar Diáksport Szövetség előírásait és a Nemzetközi 
Sakkszövetség (FIDE) rapid versenyekre vonatkozó szabályait célszerű alkalmazni. A területi 
versenyek kiírásai, a csapatversenyeknél a tábla és tartalékok száma tekintetében nem lehetnek 
ellentétesek az országos döntő versenykiírásával, de a fordulók száma, a játékidő, valamint a játékrend 
tekintetében eltérhetnek attól. Kérjük a Magyar Diáksport Szövetség megyei/budapesti szervezeti 
egységeit, hogy a területi versenyek szervezéséhez nyújtsanak segítséget a területi sakkszövetségeknek!  
 
13. Információ: Magyar Sakkszövetség: Telefon: (06-1) 473-2360; honlap: www.chess.hu;  Versenyek 
menüpont. 


