2018-2019 tanév
XVIII. Kerületi Amatőr Egyéni és
Csapat Sakk Döntőjének versenykiírása
A verseny célja:

a kerületi amatőr egyéni és csapat sakkbajnoki cím eldöntése, versenylehetőség
biztosítása, a sakkozás népszerűsítése, sakktehetségek felkutatása

A verseny helye:

Brassó Utcai Általános Iskola
/1182 Bp. XVIII. Brassó u. 1./ Brassó utca és a Nagyenyed utca sarkán,
megközelíthető: 50-es villamossal és 182 busszal;
hétköznap: 282E busszal: /Nagyenyed utcai megálló./

A verseny ideje:

1. versenynap / egyéni /: 2018-12-01
2. versenynap / csapat /: 2018-12-15

szombat

1315-től

kb. 1800-ig

munkanap!!!

nevezés:12 - 1300

szombat

1315-től

munkanap!!!

nevezés:1230 - 1300

30

kb. 1800-ig

Kérek mindenkit, hogy időben érkezzen a nevezésre!

Csak azok a versenyzők induljanak el a versenyen, akik a verseny végéig tudnak maradni!
1. versenynap - egyéni verseny - 10 csoport:
- I. II. III. IV. korcsoportos lányok
- I. II. III. IV. korcsoportos fiúk

indulhat: 2 fő/iskola/nem/korcsoport
indulhat: 2 fő/iskola/nem/korcsoport

A kerületi sakk egyéni „amatőr” versenyen a 2018-09-01-én kiadott FIDE listán
értékszámmal – standard, rapid, blitz - rendelkező sakkozók nem indulhatnak!

A középiskolás egyéni sakkversenyt a diáksport sakk kerületi döntőjével egy időben,
de attól teljesen függetlenül, külön tartjuk:
- középiskola 2 csoport: középiskolás lányok és középiskolás fiúk ( indulhat: 3 fő/iskola/nem )
2. versenynap - csapatverseny - 4 csoport

csapatversenyben a korcsoportok össze vannak vonva
/ középiskolásoknak csapatversenyt nem rendezünk /

I-II. és III-IV. korcsop. lány csapatok / alapfokú / iskolánként és csoportonként 1 /egy/ csapat - 3 tábla
I-II. és III-IV. korcsop. fiú csapatok / alapfokú / iskolánként és csoportonként 1 /egy/ csapat - 4 tábla
A versenyen való induláshoz a csapat 2/3-ának meg kell jelennie!
Az erősorrend betartása az összes fordulóban kötelező! A csapattagok együtt jelentkezzenek!
Helyezések eldöntése:

Szerzett játszmapontok száma alapján
/ győzelem: 1p, döntetlen: ½p,vereség: 0p /

Holtverseny /pontegyenlőség / eldöntése:
o Egyéni verseny: mezőnyérték
o Csapat verseny: csapatgyőzelmi pontok

/ csoportonként különbözhet /
/ győzelem: 2p, döntetlen: 1p,vereség: 0p /

Díjazás:

I. hely: kupa

I-III. hely: érem

I-VI. hely: oklevél

/ Verseny nélkül elért I. helyezés esetén oklevelet kapnak a versenyzők.
Az indulási és helyezési pontokat megkapják, de kupát és érmet nem. /
Továbbjutás:

a kerületi bajnokok indulhatnak a budapesti döntőn
a tanulókat az iskoláknak kell a budapesti döntőre nevezni
részletek ezzel kapcsolatban a
www.bssz.hu
internetes oldalon olvashatók.
/ Az V-VI. korcsoportos versenyzők közvetlenül nevezhetnek. /

Játékidő:

2×15 perc sakkórával (megengedett késési idő: 5 perc)

Lebonyolítás:

a jelentkezők számától függően, csoportonként különbözhet

Nevezés:

diákigazolvánnyal, / vagy: TAJ kártya és iskolalátogatási igazolás /
szombati napokon: 1230- 1300
nevezhet minden XVIII. kerületi iskolába beiratkozott tanuló
lányok nevezhetnek a fiúk között, de akkor a lányok között nem

 Egyéni versenyben:
o mindenki csak a saját korcsoportjában indulhat
o a versenykiírásban engedélyezett indulási létszámon felüli nevezéseket
csak előzetes nevezés esetén és indokolt esetben tudunk elfogadni
 Csapatversenyben:
o csak az adott iskola tanulóiból összeállított csapat indítható
o csoportonként csak egy csapat indítható iskolánként
o a versenyen való induláshoz a csapat 2/3-ának meg kell jelennie
o „felversenyzés” lehetséges
o a leadott erősorrend betartása minden fordulóban kötelező!
o az I-II. és a III-IV. korcsoportok össze vannak vonva
Kiegészítő táblázatok:
korKorhatárok
csoport
középisk. 1999-2003-ben születettek

lányok

fiúk

Csapatversenyek
táblaszámok
nem kerül megrendezésre

Egyéni versenyek

IV.

2004-2005-ben születettek

lányok

fiúk

lányok

fiúk

III.

2006-2007-ben születettek

lányok

fiúk

3

4

II.

2008-2009-ben születettek
2010-ben vagy később
születettek

lányok

fiúk

lányok

fiúk

lányok

fiúk

3

4

I.

A kerületi sakk egyéni „amatőr” versenyen a 2018-09-01-én kiadott FIDE listán
értékszámmal – standard, rapid, blitz - rendelkező sakkozók nem indulhatnak.

A kerületi sport pontversenyben kapható pontok:
indulási pont
sakk

10 pont/csapat

5 pont/fő

helyezési pont
10-8-6-4-2-1 pont/csapat vagy /fő

Tisztelt Kollégák! Kedves Versenyzők! Tisztelt Szülők!

Ezúton hívnám fel figyelmüket a kerületi versenykiírás, és a versenyszabályzat azon lényeges részeire,
melyek igazodnak a kerületi sportversenyek, valamint a diáksport budapesti és országos sakkdöntőjének
versenykiírásához.
- Az első tíz lépéspár megtétele után a sakkórák beállításával és a bábuk helytelen felrakásával
kapcsolatban igényt bejelenteni nem lehet.
- A második szabálytalan lépés veszít - amennyiben ezt mindkét alkalommal jelzi az ellenfél
a versenybírónak.
- Versenyzőnél megszólaló mobiltelefon bírói intézkedést von maga után.
- Nézők a versenyteremben nem tartózkodhatnak. /A már nem játszó versenyzők is nézők. /
Egyéni versenyeken - iskolánként – minden csoportban csak 2 - kettő - versenyző indítható.
/ ettől eltérés csak előzetes nevezés esetén és indokolt esetben /
- A kerületi sakk egyéni versenyen a 2018-09-01-én kiadott FIDE listán
értékszámmal – standard, rapid, blitz - rendelkező sakkozók nem indulhatnak.

Csapatversenyeken - csak az iskola tanulóiból összeállított csapat nevezhető.
minden csoportban – csak egy csapatot nevezhet minden iskola.
A versenyen való induláshoz a csapat 2/3-ának meg kell jelennie.
Megkérem a versenyzőket, hogy a versenyre feltétlenül jöjjenek el, mert ha nem
teljes létszámmal vesznek részt a csapatversenyen, akkor esélytelenné válnak.
A csapattagok együtt jelentkezzenek!
Az erősorrend betartása az összes fordulóban kötelező!

A versenyen esetleg felmerülő kérdések esetén a versenykiírás és a Magyar Sakkszövetség által kiadott
A sakkjáték versenyszabályzata az irányadó.
A kerületi versenyről a
a budapesti versenyről pedig a

www.18dol.hu
www.bssz.hu

honlapokon olvashatnak.

Megkérünk minden kísérőt, hogy a gyerekekre a verseny egész időtartama alatt felügyeljenek.
Kísérő nélkül versenyző nem tartózkodhat az épületben.
A fordulók közötti szünetekben a versenyzők csak kísérővel tartózkodhatnak az udvaron.
Csak azok a versenyzők induljanak el a versenyen akik, a verseny végéig tudnak maradni.
Eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kíván a verseny rendezője és főbírája:
Berta Gábor
sakkedző, sakkbíró,
általános iskolai tanár

