
Célja: Megyénkből, a 2022-2023. évi országos sakk diákolimpiai döntőkbe jutás biztosítása.

Helye: Egyéni amatőr III-VI és nyílt I-II döntők:    Berente, Művelődési Központ, Bajcsy Zs. E. u. 1.

Csapat megyei döntők I-II, III-IV, V-VI:    Berente, Művelődési Központ, Bajcsy Zs. E. u. 1.

Egyéni értékszámosok III-VI.kcs döntők:    Miskolc, DVTK Medical Center, Andrássy Gyula u. 94.

Ideje: Egyéni amatőr III-VI és nyílt I-II döntők: 2023. február 27. hétfő. Helyszíni regisztráció: 7:30 - 8:50 óra.

Csapat megyei döntők I-II, III-IV, V-VI: 2023. március 06. hétfő. Helyszíni regisztráció: 7:30 - 8:50 óra.

Egyéni értékszámosok III-VI.kcs döntők: 2023. március 13. hétfő. Helyszíni regisztráció: 7:30 - 8:50 óra.

Rendező: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sakkszövetség.

Védnök: Berente: Sólyom Sándor    Művelődési Ház igazgató.

Miskolc: Zámbó Zoltán FM    IB-elnök; DVTK vezető edző

Versenybírók: Balogh Imre, Galkó Tibor, Szabó László, Runda Máté Bence.

illetve további, később megnevezett versenybírók.

Résztvevők: Berente I. korcsoport 2015-ben, vagy később születettek Amatőr és Élős

(egyéni) II. kcs. 2013-2014-ben születettek Amatőr és Élős

III. kcs. 2011-2012-ben születettek Amatőr

IV. kcs. 2009-2010-ben születettek Amatőr

V. kcs. 2007-2008-ban születettek Amatőr

VI. kcs. 2003-2004-2005-2006-ban születettek Amatőr

A leányok és fiúk is, csak a saját nemüknek és korcsoportuknak megfelelő csoportban indulhatnak.

Az I. és II. korcsoportban nyílt verseny kerül megrendezésre, értékszámra való tekintet nélkül.

(Itt nincs külön értékszámos és amatőr kategória, nyílt verseny van).

A III - VI. korcsoportban csak olyan tanulók indulhatnak, akik a 2022. szeptemberi FIDE listán nem

rendelkeztek standard FIDE értékszámmal. (Rapid és blitz Élő nem számít!)

Berente I-II. kcs leány és fiú csapatok 2012-ben, vagy később születetteknek.

(csapat) III-IV. kcs leány és fiú csapatok 2008-2011-ben született tanulóknak.

V-VI. kcs leány és fiú csapatok 2003-2007-ben született tanulóknak.

A leányok indulhatnak fiú csapatban is, a fiúk nem indulhatnak leány csapatban.

A leány csapatok 3 fősek, a fiú csapatok 4 fősek. Csapatonként 1 fő tartalék nevezhető.

Csapatban felversenyzés lehetséges, de a csapatban legalább 1 főnek a korcsoporthoz kell tartoznia.

A csapatban csak azonos iskolában tanulók játszhatnak.

Csapatversenyben betegség esetén cserejátékos hozható, feltétele a rendszerben való regisztráció.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye: 2022-2023. évi
SAKK diákolimpia megyei döntők versenykiírása



Miskolc III. kcs. 2011-2012-ben születettek Értékszámos

(egyéni) IV. kcs. 2009-2010-ben születettek Értékszámos

V. kcs. 2007-2008-ban születettek Értékszámos

VI. kcs. 2003-2004-2005-2006-ban születettek Értékszámos

A leányok és fiúk is, csak a saját nemüknek és korcsoportuknak megfelelő csoportban indulhatnak.

Csak itt indulhatnak a 2022 szeptemberi FIDE listán értékszámmal rendelkező tanulók.

A III-VI-korcsoportos amatőr sakkozók dönthetnek úgy is, hogy az értékszámosok között indulnak és

nem az amatőröknél, Berentén. Ebben az esetben azonban csak az egyik kategóriában szerepelhetnek,

mind a két versenyen nem!

Lebonyolítás: A résztvevők számától függően körmérkőzés vagy svájci rendszerű lebonyolítás

számítógépes párosítással. Egyéniben a lányok és fiúk külön csoportban versenyeznek.

Játékidő: 20-20 perc +3 másodperc lépésenként. 

Csapatban és egyéni versenyzői kategóriában csak megyei döntőt rendezünk!

Amatőr egyéniben Miskolc város 1-4 helyezettje, illetve a további települések iskolánként,

az 1-2 fő diákja indulhat kategóriánként, nemenként. (Ahol volt területi döntő, onnan az 1-3.)

Holtversenynél: Svájci rendszerben Körmérkőzés esetén

1 Egymás elleni eredmény 1 Egymás elleni eredmény

2 Finomított Buchholz 2 Berger-Sonneborn érték

3 Buchholz 3 Sötéttel elért több pont

4 Progresszív érték

5 „Armageddon” villámparti

Továbbjutás: Csapatversenyben az 1. helyezett jut be az országos döntőbe.

Egyéni értékszámos versenyszámban az 1. 2. és a 3. helyezettek, még

amatőr egyéni kategóriában az 1. helyezett jut be az országos döntőbe.

Nevezés: Kizárólag előnevezéssel a galkotibor1@gmail.com e-mail címre lehetséges.

Kötelező tartalma: Név, születési dátum (év), iskola neve, csoport neve, ahol indul.

Amennyiben van FIDE Élője, tüntesse fel a 2022.09.01-i értékszámát.

Helyszíni nevezés nincs!

Nevezési határidő: az adtt verseny előtti 4. nap éjfél.

Berente: 2023. február 23. éjfél.

Berente: 2023. március 02. éjfél.

Miskolc 2023. március 09. éjfél.

A résztvevők ugyanakkor kötelesek a többi sportágban megszokott módon a Diákolimpia saját

Az iskola tanára az mdsz.diakolimpia.hu/nevezes oldalon köteles nevezni a versenyrendszerben

részt vevő tanulót. Ennek hiányában a diák nem vehet részt a rendezvényen!

Nevezési díj: egységesen: csapat:  4 000 HUF egyéni:  2 000 HUF.

Díjazás: Korosztályonként és nemenként az I-III. helyezett érem és Oklevél díjazásban részesül.

Információ: 70 603 9296

Miskolc, 2023. február 02. Sikeres versenyzést kívánnak a Rendezők!

Az esetleges változásokról a verseny kezdete előtt szóban tájékoztatják a versenyzőket.

Az ÁFÁS számlát minden esetben a helyszínen nyomtatjuk, vagy a megadott e-mailre küldjük!

Számlaigényüket kérjük a verseny helyszínén, az erre a célra készített nyomtatványunkon leadni.

nevezési felületén is leadni a nevezésüket!

mailto:galkotibor1@gmail.com

