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A 2013/2014. ÉVI BUDAPESTI FELNŐTT AMATŐR SAKK 
CSAPATBAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 

1. A bajnokság célja: Versenyzési lehetőség biztosítása sportkörök tartalékcsapatai illetve egyéb 
sakkegyletek csapatai számára; a sportbaráti kapcsolatok ápolása. 

2. A bajnokságok rendezője: A Budapesti Sakkszövetség (a továbbiakban: BSSZ). 
 A BSSZ felnőtt csapatbajnokságainak versenybírósága (továbbiakban: Versenybíróság): 
3. A bajnokságok résztvevői: 

A Magyar Sakkszövetséggel (továbbiakban: MSSZ) tagsági viszonyban álló, budapesti székhelyű 
sakkegyesületek, sakkszakosztályt működtető sportegyesületek (továbbiakban: sportkörök) 
tartalék sakkcsapatai továbbá egyéb sakkegyletek sakkcsapatai. 

4. A bajnokságok szervezeti rendszere: 
 Budapesti Felnőtt Sakk Csapatbajnokság (a továbbiakban Bp. csb.) I., II. vagy III. osztályában 

szereplő csapatok tartalékcsapatai és önálló sakkegyletek nevezhetnek, akár tagjai az MSSZ-nek, 
akár nem. Ez azt jelenti, hogy a tartalékcsapatok számára az amatőr csapatbajnokság egy nem 
hivatalos negyedosztályként funkcionál, azaz, a vonalhúzás szabályai érvényesek, és csak a vonal 
alatti játékosok játszhatnak (kivéve fordulónként max. 2 fő ifit, nőt vagy szeniort vonal felülről). 

5. A bajnokságok lebonyolítási rendje: 

5.1. A fordulók száma és rendje, sorsolás: 
A Bp. csb. versenykiírásában meghirdetett versenynapokon; időpontban és helyszíneken. 

5.2. A csapatok létszáma és összetétele fordulónként: 
– Az Amatőr csb. csapatonkénti leültetési létszáma 6 fő. 
– Fordulónként max. 2 fő NB-s vendégjátékos, max. 2 fő külföldi játékos illetve max. 2 fő vonal 

feletti ifi, nő vagy szenior játszatható. 
5.3. A bajnokság helyszínei: 

5.3.1. Minden osztályban és fordulóban a sorsolás szerinti helyválasztó csapat az online nevezési űrlapon 
megadott és a különböző fórumokon közzétett versenyhelyiségei. 

5.3.2. A sorsolás alkalmával véglegesített csapatbesorolásokat, a csapatok és csapatvezetők adatait 
tartalmazó címlistákat, az egyes osztályokban a végleges lebonyolítási rendet, a fordulók számát, 
időpontját és helyszíneit (a beérkezett és elfogadott nevezések figyelembevételével) a 
Versenybíróság a sorsolás alkalmával közli a csapatokkal, és közzététeti a hirek@bssz.hu hírlistán, 
valamint a www.bssz.hu oldalon. 

5.4. A helyezések eldöntései, rájátszás: 

A Bp. csb. versenykiírásában megadott módon. 
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5.5. A bajnokság eredményeinek regisztrálása és díjazása: 
5.5.1. Az Amatőr csb. nem versenyengedély-köteles, így értékszámot sem lehet rajta szerezni vagy 

változtatni. 

5.5.2. Az első három helyezett csapat oklevél, játékosai pedig 12 fő erejéig érem díjazásban részesülnek. 
(Az ezen felül igényelt érmeket a sportkörnek kell finanszíroznia.) 

5.5.3. A két legjobb pontszerző plakett díjazásban részesül. Pontegyenlőség esetén a magasabb táblán 
játszó játékos végez előrébb. 

5.6. Feljutás–kiesés: 

Az Amatőr csb.-ből nincs sem feljutás, sem kiesés. 
6. A nevezés szabályai: 

6.1.  Nevezési határidő: 2013. szeptember 16. 17 óra. 
6.2. Nevezési űrlap: A www.bssz.hu oldalon lehet az online nevezési űrlapot kitölteni.  
6.3. Nevezési díj: 6000 forint, amit a Bp. csb. versenykiírása szerint megadott módokon lehet befizetni. 

6.4. Versenybírói díjak: Nincsen kötelező versenybíró, a versenybíró adminisztratív feladatait a hazai 
csapat vezetőjének kell ellátnia, míg vitás esetekben a két csapat vezetője közösen hoz döntést. Ha 
nem tudnak döntést hozni, akkor a BSSZ Versenybírósága hoz döntést, ami ellen fellebbezésnek 
helye nincs. Alternatív módon versenybíró felkérhető, akár a házibírói rendszer szerint, akár a 
BSSZ-en keresztül fordulónként 5000 forintos díjfizetési kötelezettség mellett. 

7. A csapatok összetételére, a játékosok nyilvántartására vonatkozó szabályok: 
7.1. Erősorrend az Amatőr csb.-n, átigazolási, vendégjátékosi szabályok: 

7.1.1. Az NB-be vagy a Bp. csb.-be benevezett sportkörök jóváhagyott erőlistájukat kiegészíthetik 
amatőr játékosokkal (a 7.1.3. figyelembevételével). Az MSSZ-szel tagsági viszonyban álló 
sportkörök felvehetnek versenyengedélyes játékost is és amatőr játékost is erőlistájukra. Az 
MSSZ-szel tagsági viszonyban nem álló sakkegyletek az erőlistára csak vendégjátékost és 
versenyengedély nélküli játékost vehetnek fel. Versenyengedélyes játékos tehát csak a saját 
csapatában játszhat még az amatőr bajnokságban is. Vendégjátékosi versenyengedélyt ki lehet 
váltani az amatőr sakkegyletek számára is, de akkor az a játékos a Bp. csb. más csapatában 
erőlistára nem kerülhet. 

7.1.2. NB-s csapatot indító sportkörök az MSSZ pénztárába, a többi sportkör a BSSZ pénztárába fizetnek 
regisztrációs díjat a Bp. csb. versenykiírásában megadott összegek szerint. 

7.1.3. Az erőlistára 2013. szeptember 20-ig korlátlan számú vendégjátékos és külföldi játékos vehető fel, 
az után pedig egy sem. Új, nem vendég és nem külföldi játékos csapatának erőlistájára a Bp. csb. 
kiírása szerinti módon vehető fel. A „150 pontos szabály” és az „1200 pontos szabály” ugyanúgy 
érvényben van. FIDE-értékszám nélküliek értékszám nélkülinek számítanak. 

7.1.4. Az erőlisták leadási módja megegyezik a Bp. csb. versenykiírásában megadottakkal. 

7.2. Az Amatőr csb.-n részt vevő csapatok játékoskeretei, vonalhúzás: 
7.2.1. Amennyiben egy sportkör a Bp. csb.-n (vagy az NB-ben) is indít csapatot, akkor a Bp. csb. 

kiírásában megadott mód szerint 10-es elválasztó vonallal lesz a tartalékcsapatának kerete 
meghatározva. Önálló amatőr sakkegyletre a vonalhúzás nem vonatkozik. 

7.2.2. A vonal feletti játékosok adott csapatban nem játszhatnak, kivéve az ifjúsági, női és szenior 
játékosokat, akik közül meccsenként legfeljebb két fő egy vonallal lejjebbi csapatukban is játszhat. 
A játékjog minden csapat erőlistáján fehér színnel van jelölve, míg ha nem játszhat, szürkével. 
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8. A csapatbajnoki mérkőzések lebonyolítási szabályai: 
8.1. A mérkőzések helyszíne és időpontja: 

A mérkőzéseket a megadott napokon és helyszíneken, 10 órás kezdési időpontban kell lejátszani. 

8.2. A mérkőzések játékrendje: 
120 perc játékosonként 40 lépésre, majd 30 perc ráadás a FIDE QPF szabályai szerint. 

8.3 A csapatok leültetési rendje: 
 Mindenben megegyezik a Bp. csb. versenykiírásában foglaltakkal. Minimális leültetési létszám 

első csapat esetében 5 fő, második csapat esetében 4 pár. 

8.4. A mérkőzések elindítása: 
 Mindenben megyezik a Bp. csb. versenykiírásában foglaltakkal. 

9. Eddig még nem részletezett szabálytalanságok és szankcióik: 
9.1. Hiányzó játékosok kontumálása: a Bp. csb. versenykiírása szerint. 
9.2. Elmaradt mérkőzésen újrajátszás nincs. A kiálló csapat annyi pontot kap, ahány fővel szabályosan 

kiállt. A ki nem álló csapatot a Versenybíróság büntetőpont levonással sújtja. 
9.3 A versenyteremben mindenfajta magánbeszélgetés tilos, játékban lévő játékos versenytermen 

kívül sem folytathat mással semmilyenfajta beszélgetést! A versenyteremben bekapcsolt állapotú 
(hangadásra képes) elektromos kommunikációs eszköz nem lehet, játékban lévő játékosnál 
bekapcsolt állapotú ilyen eszköz (még a lehalkított, de bekapcsolt mobiltelefon is) azonnali 
játszmavesztéssel jár. 

10. Egyéb rendelkezések: 

10.1. A hazai csapatvezető köteles a csapatmeccs befejezését követő 15 percen belül vagy a csb@bssz.hu 
levélcímen vagy a +36-30-435-2142-es telefonszámon lejelenteni a meccs végeredményét SMS-ben. 

10.2. A BSSZ a versenybírói számára egy kötelező, ingyenes értekezletet hirdet 2013. szeptember 
elejére. 

10.3. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a BSSZ Bp. csb. versenykiírása és az MSSZ „A sakkjáték 
versenyszabályzata” 4.3. pontja: Versenyszabályok csapatversenyekre (17-34. §), az Elnökség és a 
Versenybíróság döntései az irányadók. 

Budapest, 2013. augusztus 16. 

A 2013/14-es évadban is az induló csapatoknak és versenyzőiknek, 
szurkolóiknak eredményes és sportszerű versenyzést kíván a 

Budapesti Sakkszövetség Elnöksége és Versenybírósága 
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