
ORSZÁGOS EGYÉNI DIÁK SAKKOLIMPIAI BAJNOKSÁG  
VERSENYKIÍRÁSA 

„ÉRTÉKSZÁMOS” KATEGÓRIA 
Miskolc, 2016. március 23-25. 

 
2015. évi bajnokok 

 
L1 Karácsonyi Kata – Néri Szent Fülöp Katolikus. Általános Iskola, Budapest 
L2  Majoros Rózsa – Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet 
L3  Kovács Judit – Pollack Mihály Általános Iskola, Tahitótfalu 
L4  Németh Noémi – Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros 
L5  Werner Anna – II. Géza Gimnázium, Bátaszék 
L6  Terbe Julianna – Budapesti Baptista Középiskola 
 
F1  Pásztor Balázs – Sárberki Általános Iskola, Tatabánya 
F2  Persányi Barnabás – Pipacsvirág Általános Iskola, Telki 
F3  Krstulovic Alex – Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Budapest 
F4  Polyik Péter – Szent István Gimnázium, Budapest 
F5  Kaczúr Flórián – Szent István Gimnázium, Kalocsa 
F6  Orosz András – Apor Vilmos Katolikus Gimnázium, Győr 
 
1.) A verseny helye:  Miskolc, Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78. 
 
2.) A verseny programja:  

 
március 23.   15.00 – 19.00   helyszíni regisztráció, a szálláshelyek  
(szerda)  elfoglalása, a részvételi költségek befizetések ellenőrzése 

  18:00 – 19:30  vacsora 
           19:30        technikai értekezlet 
 
március 24.    07:15 – 08:45   reggeli 
(csütörtök)    08.45 – 09.00  ünnepélyes megnyitó 
           09.00 – 09.50  I. forduló 

10.10 – 11.00   II. forduló 
11.20 – 12.10   III. forduló 
12:00 – 14:00   ebédszünet 
14:30 – 15.20    IV. forduló  
15.40 – 16.30   V. forduló 
16:50 – 17:40    VI. forduló 
18:00 – 19:30   vacsora 

 
március 25.    07:15 – 08:45   reggeli 
(péntek)      09.00 – 09.50  VII. forduló  

          10.10 – 11.00   VIII..forduló 
11.20 – 12.10   IX. forduló 
12:00 – 14.00   ebéd 
14:00       ünnepélyes eredményhirdetés 

A rendezőség fenntartja a programváltoztatás jogát. 
 

3.) Versenyszámok: 
– I. kcs.(alsó tagozatos) lány és fiú    2007. 01. 01-én  és utána születettek; 
– II kcs. (alsó tagozatos) lány és fiú    2005. 01. 01. - 2006. 12. 31. között születettek; 
– III. kcs. (felső tagozatos) lány és fiú  2003. 01. 01. - 2004. 12. 31. között születettek; 
– IV. kcs. (felső tagozatos) lány és fiú  2001. 01. 01. - 2002. 12. 31. között születettek; 
– V. kcs. (középiskolás) lány és fiú   1999. 01. 01. - 2000. 12. 31. között születettek; 
– VI. kcs. (középiskolás) lány és fiú  1996. 01. 01. - 1998. 12. 31. között születettek.* 
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*Az 1996-ben született, VI. korcsoportos tanuló, csak abban az estben indulhat, ha az előző félév zárása-
kor is az iskola tanulója volt és a 2015/16 tanévben is a köznevelési intézmény tanulója, amit az intéz-
mény igazgatójának igazolni kell.  
Általános iskolai tanuló, amennyiben olyan típusú középfokú köznevelési intézménybe nyer felvételt, 
amely tanév közbeni iskolaváltást tesz szükségessé, új középiskolája színeiben a IV. korcsoport versenyén 
nem indulhat a diákolimpiai versenyeken. 
Az egyéni versenyeken minden tanuló a saját korcsoportjában versenyezhet, úgynevezett: 
„felversenyeztetés” nem lehetséges. 
 
4.) A verseny résztvevői:  

Oktatási intézmények (a továbbiakban: iskolák) tanulói, akik az adott magyar oktatási intézménybe a 
2015/2016. tanév kezdetéig beiratkoztak, és a verseny időpontjában is az iskola tanulói. 
A lányok és a fiúk részére korcsoportonként külön versenyt rendezünk. A FIDE szabályaival össz-
hangban lányok részt vehetnek a fiúk versenyén, fordítva azonban ez nem lehetséges. A részvételre 
vonatkozó, itt nem részletezett kérdésekben a MDSZ érvényben lévő általános versenykiírásában fog-
laltak az irányadók. 
Az „értékszámos” kategória országos döntőjén jogosult indulni a 2015. évi bajnok, 
amennyiben a korcsoportjába tartozik a 2015/16. tanévben is, valamint az a tanuló, aki  
felmenő rendszerű versenyen részt vett, versenyszámonként és a megyebajnokságon 1-3., 
Budapestről 1-6. helyezést ért el. 
Az  „értékszámos” kategória országos döntőben kizárólag hagyományos értékszámmal 
(rapid és villám kizárva) rendelkező játékos indulhat.   
Nem jogosult indulni az a játékos, aki a felmenő rendszerű „amatőr” kategóriában részt vett, vagy 
2015. szeptemberber 1. után szerzett FIDE értékszámot. 
 

5.) Versenyforma: 9 fordulós, svájci rendszerű verseny, nemenként külön-külön (6-6 korcsoportban). 
Gondolkodási idő 20-20 perc, + lépésenként  3-3 másodperc bónuszidő, versenyóra 
használattal, zászlóleesésig, a FIDE rapid versenyekre vonatkozó, de a helyszínen ismerte-
tett külön szabályok (az első szabálytalan lépés, a mobil első hangadása nem azonnal VESZÍT) 
szerint. 

 
6.) A helyezések eldöntése: a helyezések sorrendjét az olimpiai pontszámítás szerint a mérkőzéseken 

elért játszmapontok összege határozza meg.  
Holtverseny eldöntése: 
- elért pontszám, 
- Buchholz értékelés,  
- progresszív érték , 
- teljesítménymutató (TPR),  
- sorsolás. 

 
7.) Díjazás: 

Az I. helyezést elért versenyzők elnyerik a „ Magyarország Diákolimpia Bajnoka” címet.  
Az 1 – 3. helyezettek érem- és oklevél, az 1– 8. helyezettek oklevéldíjazásban részesülnek. 

 
8.) A verseny rendezője:  Magyar Diák Szövetség és a Magyar Sakkszövetség. 

Szervezési igazgató:   Marti György  06-30-941-47-54  e-mail: e.diakolimpia@freemail.hu 
     Versenyigazgató:          Györkös Lajos az MSSZ Versenyiroda vezetője      

Vezető versenybíró:  Varga Péter nemzetközi versenybíró (FA), az MSSZ Ifjúsági Bizottság elnöke 
A VERSENYBÍRÓSÁG, és a versenybírók a technikai értekezleten kerülnek ismertetésre. 
 

9.) Nevezés: 2016. 02. 27-ig beérkezően kell a nevezést megküldeni az alábbi címre. 
e-mail: e.diakolimpia@freemail.hu 
Regisztrációs (nevezési) díj a versenyzőknek egységesen 2.000,- Ft. 
Azok a versenyzők, akik a megyei versenyen fizettek regisztrációs díjat, és a nevezéskor 
ennek igazolását megküldik, annyival csökkenthetik ezt az összeget. 
A nevezési határidőt kérjük pontosan betartani, a határidő utáni nevezést nem foga-
dunk el.  
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A nevezésnek tartalmaznia kell: 
– Számlakérő: számlázási név, számlázási cím, postázási cím (ha eltér a számlázási 

címtől), e-mail cím, adószám. 
– a versenyző(k) nevét, születési adatait (év, hó, nap) 
– versenyző  FIDE nyilvántartási számát 
– az iskola és az ügyintéző nevét, címét és lehetőleg telefonszámát és e-mail címét, 
– a kísérő szülő, edző (tanár) nevét, címét, lehetőleg telefonszámát és e-mail címét, 
– a részletes szállás- és étkezési igényt. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag a határidőre beérkezett 

nevezésben pontosan megadott igények alapján tudjuk biztosítani.  
– Név szerinti felsorolás nem kell, a nemenkénti: lány-fiú és nő-férfi bontás igen. 
– az iskola igazolását a nevezett jogosultságáról. 
 
A 2015. évi bajnokok nevezését a jelenlegi 2015/2016. évi  iskoláiknak kell kezdemé-
nyezni! 
 

Kérjük a megyei szövetségeket, hogy a megyei versenyek jegyzőkönyvét az iskolai ne-
vezésektől függetlenül - 2016. 02. 18-ig - küldjék meg a Magyar Sakkszövetségnek a 
nevezések jogosultságának azonosításához. 

 
10.) Költségek: a rendezés, díjazás költségei a verseny rendezőit, a részvételi költségek (regisztrációs, 

szállás, utazás, étkezés stb.) a résztvevőket terhelik. 
Regisztrációs (nevezési) díj a versenyzőknek egységesen 2.000,- Ft. 
Azok a versenyzők, akik a megyei versenyen fizettek regisztrációs díjat, és a nevezéskor 
ennek igazolását megküldik, annyival csökkenthetik ezt az összeget. 
Ellátási költségek:  
Teljes ellátás: a szállás igény szerint szerda és csütörtök éjszakára, az étkezés ugyancsak igény szerint 
szerda vacsorától pénteki ebéddel bezárólag (vagy rész adagokkal) igényelhető. 
Szállás: 4-5 ágyas kollégiumi szobákban (a kísérőknek is). Időben érkezett előzetes megrendelés 
esetén tudunk kollégiumi szállást és étkezést biztosítani.   
A kollégiumok feltöltése a jelentkezések sorrendjében történik. A szobákat minden esetben fel-
töltjük, mert a Magyar Sakkszövetségnek is teljes szobákat kell fizetnie. Az ágyak meg-
váltására (üresen hagyására) lehetőség van! 
 
Szállás:   
Rendészeti Kollégium 4-5 ágyas, zuhanyzós szobák. 2200,- Ft/fő/éj. 
Stromfeld Kollégium 2 ágyas szobák 2000,- Ft/fő/éj 
Az IFA (idegenforgalmi adó) 18 éven felüli kísérőket terheli, amely 450,- Ft/fő/éj 
 
Étkezés:   
Rendészeti Kollégium diákmenzán: reggeli 450,- Ft/adag ebéd 950,- Ft/adag, vacsora 800,- 
Ft/adag.  
 
Kérhető csak szállás vagy korlátozottan bármilyen részétkezés is.   
 
Amennyiben a nevezést követően 5 – 7 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük jelezni! 
A költségeket a helyszínen készpénzben lehet rendezni, ahol kiállítjuk a készpénzes 
számlát. Amennyiben előre, átutalással kívánnak fizetni, ezt kérjük a nevezésben jelez-
ni, mely után a Magyar Sakkszövetség elküldi a díjbekérőt, mely megérkezése után tör-
ténhet meg a fizetés. Ebben az esetben is a helyszínen adjuk át az átutalásos számla 
eredeti példányát. 
 

11.) Egyéb rendelkezések: 
– A verseny fordulóira folyamatosan, egymást követően kerül sor (20 perces párosítási, illetve ülte-

tési szünetekkel.) 
– A versenyórák indítása a kezdésre - a versenyprogramban - kijelölt időpontban történik. A kése-

delmesen megjelenő időhátrányt szenved, tehát a késedelem a gondolkodási időt terheli. 
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Óvást a helyszínen írásban a Versenybírósághoz lehet benyújtani, legkésőbb a forduló végét kö-
vető 10 percig 10.000,- Ft egyidejű befizetésével  

Az ellátási költségek helyszíni lemondása NEM lehetséges, korlátozott mértékű és 
számú pótigénylésük a helyszínen ismertetett felárral lehetséges. 
– A rendezőségnek jogában áll a szálláshelyen vagy a verseny helyszínén súlyosabb 

rendbontásban vétkes játékos(oka)t vagy kísérőket akár a versenyből való kizárás-
sal is büntetni, a befizetési költségek visszatérítése nélkül. Az okozott anyagi kárt 
kötelesek megtéríteni. További szankcionálásra az MDSZ OK jogosult. 

– A versenyzőknek, kísérőknek a kifüggesztett kollégiumi házirendet meg kell ismer-
niük, és be kell tartaniuk! 

– Kísérők (tanárok, edzők) a versenyteremben a forduló kezdésétől számítva 5 percig 
tartózkodhatnak, de a fordulók ideje alatt, a versenyteremben kísérők (szülők, 
edzők, tanárok) nem tartózkodhatnak 

– Bekapcsolt mobiltelefont, sétáló magnót, egyéb kommunikációs, zajkeltő tárgyat a 
versenyterembe bevinni nem lehet. A rendszabály ellen vétő nézőket, kísérőket a 
verseny fordulójának további látogatásától azonnal eltiltjuk, a versenyzőket ismét-
lődés esetén vesztesnek kell ítélni. 

– A versenytermekben villám partit játszani, vagy elemezni szigorúan tilos! 
– Az elemzésekhez készleteket a rendező nem biztosít, arról a játékosoknak, vagy 

edzőknek kell gondoskodni. 
– A versenyteremben csak teli talpú cipővel lehet bemenni (magas sarkúval tilos!) 
– Parkolni az iskola alakuló terén lehet. 
Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem intézkedik, a 
versenyigazgató – távollétében a vezető versenybíró - döntése az irányadó. 

 
 
 
Budapest, 2016. január 25. 
        

 
 
Jó versenyzést kíván a Magyar Sakkszövetség 
     Versenyirodája és Ifjúsági Bizottsága 


