
  

 

 

 



  

 

 

2019/2020. TANÉVI 
SAKK DIÁKOLIMPIA® 

VERSENYKIÍRÁS 
 

A Sakk Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) közösen 
hirdeti meg, a versenyt az MDSZ-szel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sakkszövetség (a 
továbbiakban MSSz) rendezi meg. 

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 10 többlet pont jogosultjainak meghatározása. 

2. A verseny rendezője 

A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Sakkszövetség. 

3. A versenyek helyszíne, időpontja 

Megyei/budapesti döntők 

A megyei/budapesti versenyek szervezői által meghatározott időpontban és helyszíneken.  
Egyéni versenyzői és nyílt versenyszámokban: 2019. 11. 01 – 2020. 02. 23. között. 
Csapat és egyéni amatőr versenyszámokban: 2019. 11. 01 – 2020. 02. 09. között. 

Országos döntő 

Szervező: később kerül meghatározásra 
Helyszín: később kerül kijelölésre 

Időpontok 

Egyéni verseny: 

I., II. korcsoport: 2020.05.01-03. 

III., IV., V., VI. korcsoport „Versenyzői” („A”) kategória: 2020. 05.01-03. 

III., IV., V., VI. korcsoport „Amatőr” („B”) kategória: 2020.04.03-05. 

Csapatverseny: 2020.04.09-11. 

4. A versenyek résztvevői 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” VII. pontja szerint. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2011-ben vagy később született tanulók, 
II. korcsoport 2009-2010-ben született tanulók, 
III. korcsoport 2007-2008-ban született tanulók, 
IV. korcsoport 2005-2006-ban született tanulók,  
V. korcsoport 2003-2004-ben született tanulók,  
VI. korcsoport 2000-2002-ben született tanulók részére 



  

 

 

Felversenyzés: 

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

Csapatverseny esetén a „felversenyzés” engedélyezett, azonban felversenyzés esetén a versenyző a saját 
korcsoportjába csapatversenyben nem versenyezhet vissza. A csapat minimum 1 tagja tartozzon az adott korcsoporthoz, 
a csapat többi tagja bármely alacsonyabb korcsoportból felversenyeztethető. 

Korlátozás: 

Egyéni versenyek III., IV., V., VI. korcsport „Amatőr” kategóriában kizárólag azon tanulók indulhatnak, akik a 2019. 
szeptember 1-jén kiadott FIDE listán nem rendelkeznek FIDE értékszámmal.  (standard, Rapid, Blitz) 

Akik a 2019. szeptemberi FIDE-listán FIDE értékszámmal rendelkeznek, az un, „Versenyzői” kategóriában kötelesek 
indulni.  

A megyei/budapesti versenyeken, ha a kiírás engedélyezi, egy iskola több csapatot is indíthat az egyes 
versenyszámokban, de csak külön erőlistával. Ezen esetben körmérkőzéses rendszernél irányított sorsolást kell 
alkalmazni. Az országos döntőben azonban versenyszámonként egy iskola csak egy csapattal vehet részt. 

Résztvevők: 

Megyei/budapesti versenyek: a megyei/budapesti versenyek szervezői által meghatározottak szerint. 

Országos döntő: 

A csapat-, és az egyéni amatőr („B” kategória) országos döntőn jogosultak indulni: 

- a felmenő rendszerű versenyeken indult és megyei bajnokságot nyert bajnokok  
(amatőr és versenyzői kategóriában), 

- Pest megyéből az 1-2. helyezettek,  
- Budapestről az 1-5. helyezést elértek, 
- előző évi csapat és egyéni bajnokok, amennyiben nem váltottak korcsoportot, 
- csapat és egyéni versenyzők a MSSZ meghívása alapján 

A nyílt és egyéni Versenyzői („A” kategória) kategória országos döntőn jogosultak indulni: 

- a felmenő rendszerű versenyeken indult, megyei bajnokságok 1-3. helyezettjei, 
- Budapestről az 1-5. helyezést elértek, 
- 2018/19. tanévi bajnokok, amennyiben nem váltottak korcsoportot (I. és II. korcsoportban a 

Versenyzői és Amatőr bajnokok egyaránt jogosultak), továbbá 1-2 egyéni versenyző az MSSZ 
meghívása alapján. 

A megyei versenyek rendezői kötelesek minden versenyszámban a továbbjutó helyeken kialakult holtversenyeket 
eldönteni, „abszolút holtversenyre” hivatkozva nincs lehetőség egy megyéből egy adott versenyszámban a fent 
részletezettnél nagyobb létszámú továbbjutó delegálására. 

5. Meghívás 

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,) legkésőbb az adott verseny országos nevezési határidejéig.  

6. Versenyszámok 

Egyéni verseny: Egyéni versenyben nemenként az I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportba tartozó tanulók részére. 

Az I. és II. korcsoport részére verseny kategória megjelölés nélkül.  

A III., IV., V., VI. korcsoport részére egyéni verseny Amatőr” („B”kat.) és „Versenyzői” („A” kat.) kategóriában. 

mailto:versenyiroda@chess.hu


  

 

 

Csapatbajnokság: A nyilt csapatversenyben nemenként az I-II., III-IV., és V-VI. korcsoportba tartozó tanulók számára 
összevont mezőny. Csapatverseny esetében a fiú csapatokban leányversenyzők is részt vehetnek, fordítva viszont nem. 
A leánycsapatok mindhárom kategóriában 3, a fiúcsapatok 4 táblásak. Valamennyi csapatban 1 fő tartalék szerepelhet. 

7. Versenyek lebonyolítása 

A megyei/budapesti versenyek: a szervező szervezetek kiírása szerint.  

A megyei/budapesti versenyek selejtezőin (városi, kerületi, stb. versenyek) a minimális gondolkodási idő 10-10 perc 
játékosonként. Sakkóra használata kötelező. 

A versenyeket egyéni versenyszámokban 2020. február 23-ig kell megszervezni, még csapatverseny esetében 
2020.február 09-ig. 

Versenyszámonként, korcsoportonként és kategóriánként a gondolkodási idő 20-20 perc, plusz lépésenként 3-3 
másodperc bónusz. 

Országos döntő:  
Az országos döntő lebonyolításának rendje 7-9 fordulós svájci rendszerű torna.  
Gondolkodási idő minden versenyen és korcsoportban: 20-20 perc, plusz lépésenként 3-3 másodperc bónusz. 

A helyezések eldöntése 

A helyezések sorrendjét az olimpiai pontszámítás szerint a mérkőzéseken elért játszmapontok összege határozza meg.  

Holtverseny eldöntése: 

- egymás elleni eredmény 
- Buchholz értékelés,  
- progresszív érték  
- „armageddon” villámparti (csapat esetében az első táblások között) 

8. Nevezés  

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” X. pontja szerint.  

A nevezést valamennyi korcsoportban és versenyszámban elektronikus úton, az Magyar Diáksport Szövetség 
honlapján kialakított nevezési rendszerben kell megtenni a versenykiírásban rögzített határidőig. 

Online nevezési felület: https://nevezes.diakolimpia.hu/ 

A nevezést kizárólag az érintett iskola alkalmazásában álló tanára készítheti el. 

Az országos döntő nevezési határideje: 

Csapatverseny döntőjére a nevezési határidő: 2020. 03. 21. 

„Amatőr” egyéni versenyekre döntőjére: 2020. 03. 15. 

„Versenyző” és Nyílt egyéni versenyek döntőjére: 2020. 04. 12. 

Nevezési díj 

Megyei versenyek 

Egyéni verseny: 1500Ft/fő 

Csapatversenyek:3500 Ft/csapat 

Országos döntő 

Egyéni versenyek: 1.000 Ft/fő  
(Ha az egyéni versenyző kvalifikáció nélkül országos döntő részt vevő a nevezési díj 2.500 Ft/fő) 
Csapatversenyek:1500Ft/csapat 
(Ha a csapat kvalifikáció nélkül országos döntő részt vevő a nevezési díj 5.000 Ft/csapat.) 

https://nevezes.diakolimpia.hu/


  

 

 

Amennyiben − akár utólag is – megállapításra kerül, hogy az egyéni vagy a csapatban szereplő versenyző a jelen „7. 
Nevezés” pontban foglaltakat nem tartotta be – különösen, ha az Online nevezés rendszerben nem került nevezésre –, 
az egyéni versenyző vagy a csapat eredménye megsemmisítésre kerül – a versenyző(k) részére felvételi többletpont 
igazolás nem kerül kiállításra. 

9. Költségek 

A rendezési költségeket a szervező szervezetek (megyei/budapesti sakkszövetség) biztosítják. Az országos döntő érem-, 
és oklevél díjazási költségeit a Magyar Sakkszövetség, az egyéb díjakat a szervező szervezetek biztosítják. 

A részvétel költségeit (utazás, szállás, étkezés és regisztrációs költségek) a résztvevőket terheli. 

10. Igazolások 

A Magyar Diáksport Szövetség 2019/2020. tanévi Versenykiírás „Versenyszabályzat” XII. pontja szerint. 

11. Díjazás 

Az egyéni és csapatverseny 1-3. helyezettjei érem, az 1-6. helyezettjei (csapatverseny esetében csapatonként) oklevél-
díjazásban részesülnek. 

A további (tárgy) díjak az országos döntő rendezője által meghatározottak szerint, és a versenyek megnyitóin kerülnek 
ismertetésre. 

12. Sportági rendelkezések 

- A megyei/budapesti versenyt követően az országos döntőre új erőlista állítható össze, 

- Egyéb kérdésekben a Diákolimpia Versenyszabályzata és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) rapid 
versenyekre vonatkozó szabályait célszerű alkalmazni.  

- A megyei/budapesti 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.  

További információ: 

Magyar Sakkszövetség 
Telefon: (06-1) 473-2360 

honlap: www.chess.hu (versenyek menüpont) 


