
Miskolc Városi Sakk Diákolimpia 
(értékszám nélküli egyéni és csapat) 

Versenykiírása 

 

A verseny célja:  

Eldönteni a 2021-2022-es tanév Miskolc Város diákolimpiai 
helyezettjeit sakk sportágban (az 1-3 helyezettek jogosultak a megyei 

döntőn részt venni) a FIDE standard értékszám nélküli (2021. 
szeptemberi lista alapján) diákok körében (egyéni) és az iskolák sakk-
csapatainak (értékszámosok is) sorrendjét megállapítani (csak olyan 

korcsoportokban, amelyekben háromnál több csapat nevez (!)).  
További cél a sakk sportág népszerűsítése és a sakkbarátság elmélyítése. 

Az 1. és 2. korcsoport továbbjutói, a megyei döntőben, az értékszámos 
diákokkal együtt versenyeznek az országos döntőbe jutásért. 

 

A verseny helyszíne:  

Egyéni verseny: DVTK Aréna 3533 Miskolc Andrássy Gyula u. 61. a 
Stadion és a Fociakadémia között található új épület. 
 Csapatverseny: DVTK Medical 3534 Miskolc Andrássy Gyula u. 94. 
jobb oldali bejárat, második emelet. 

 

A verseny időpontja: 

Egyéni verseny: 2022.február 21. hétfő 9 óra (regisztráció 7.45-8.30) 
Csapatverseny: 2022. február 28. hétfő 16.30 (regisztráció 15.45-16.15) 
 

Lebonyolítás:  

15-15 perces gondolkodási idő mellett svájci rendszerű (Buchholz, 
Berger), vagy körmérkőzéses formában a csoportok létszámától függően. 

 

Korcsoportok:  

Egyéni:   
    

1-es korcsoport 2014-ben és később született tanulók, 

2-es korcsoport 2012-2013-ben született tanulók, 

3-as korcsoport 2010-2011-ban született tanulók, 

4-es korcsoport 2008-2009-ban született tanulók. 
Csapat:   
   

1-2-es korcsoport 2012 után született tanulók 

3-4-es korcsoport 2008 után született tanulók 



A fiú csapatok 4, a lány csapatok 3 főből állnak. Lány játszhat a fiú 
csapatban. Csapatban az alacsonyabb korcsoportú tanulók magasabb 
korcsoportú csapatban történő felversenyeztetése lehetséges. Amelyik 
csoportban három, vagy annál kevesebb csapat nevez, ott nem lesz 
verseny, hanem automatikusan továbbjutnak a megyei döntőre. 

 

Nevezés:  

Nevezni írásban a zambo.zoltan@dvtk.eu email címen lehet. A nevezés 
három napon belül visszaigazolásra kerül. A városi diákolimpiára nem 
szükséges az MDSZ-en történő online nevezés.  

Határidő: 2022. február 16. 20 óra. Nevezési díj nincs, de a verseny 
megrendezéséhez támogatást (1000Ft/fő) megköszönünk, amit a 

versenyre történő regisztrációkor lehet fizetni, és számlát adunk róla. 
Minden iskola tetszőleges számú diákkal, és csapattal vehet részt. 

 

Díjazás:  

Egyéniben a bajnok kupát, az 1-3 helyezett érmet, az 1-6 helyezett 
oklevelet kap.  

Csapatban a bajnok iskola kupát, az 1-3 helyezett csapatok tagjai érmet, 
az 1-6 helyezett csapatok oklevelet kapnak. 

 

A verseny főbírája Galkó Tibor. A többi versenybíró a helyszínen lesz 

ismertetve. A versenyen büfé fog üzemelni. Nézők csak védettségi 

igazolvánnyal tartózkodhatnak a helyszínen és a maszk használata 

mindenki számára javasolt. A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

Rendező: 

DVTK SE Sakkszakosztály 

 

Információs vonal: 

Zámbó Zoltán István +36 70 477 5720 
 

JÓ ÉS EREDMÉNYES JÁTÉKOT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!  


