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A verseny célja: 

 A sakk fejlesztése és folyamatossá tétele Ferencvárosban.  

 Versenyzési lehetőség biztosítása ÉLŐ-pontszám nélküli, amatőr sakkozó gyerekek számára. 

 Sakktehetségek felkutatása.  

 A sakk népszerűsítése, a sakkversenyek hagyományának folytatása a IX. kerület iskoláiban.  

 Iskolák közötti csapatverseny hagyománnyá tétele a kupa elnyerésére. 

A verseny kiírása: 

FERENCVÁROSI SAKK-KUPA címmel versenyt hirdetünk Ferencváros tanulóifjúságának. 

 A verseny időpontja: 2019 április 26 (pének) 13 óra 

 A nevezés határideje: 2019 április 18 (csütörtök)  (A nevezéseket CSAK e-mailben fogadjuk el, 

a lent megadott e-mail címen!) A határidőn túl érkező nevezéseket semmilyen indokkal nem fogadjuk el! 

 A verseny rendezője és helyszíne: Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

Baumann Péter               1091 Budapest Ifjúmunkás u. 1. 

e-mail:  baumann1946@gmail.com            Tel.: 282-64-84 
 A versenyt négy korcsoportban és két nemben írjuk ki: 

 I. II. III. IV. korcsoportos lányok                      indulhat: 1 fő/iskola/nem/korcsoport 

 I. II. III. IV. korcsoportos fiúk                          indulhat: 1 fő/iskola/nem/korcsoport 

 (Tehát minden iskola korcsoportonként és nemenként 1 – 1 tanulót indíthat.) 

 A Ferencvárosi Sakk Kupa egyéni, „amatőr” verseny, ezért a 2018 szeptemberi FIDE listán értékszámmal – 

standard, rapid, blitz – rendelkező sakkozók nem indulhatnak. 

 A IX. kerülethez tartozó iskolákból minden korcsoportban és nemben 1 – 1 tanuló indulhat. Ha valamelyik 

korcsoportban és nemben nem indítanak versenyzőt, helyette más korcsoportban, vagy nemben, nem 

indíthatnak tanulót! Lányok indulhatnak a fiúk között, de fordítva nem! 

Kiegészítő táblázat: 

 

korcsoport korhatár                                          egyéni versenyek 

I.  2010 – ben vagy később születettek  lányok fiúk 

II.  2008 – 2009 –ben születettek               lányok fiúk 

III.  2006 – 2007 – ben születettek          lányok fiúk 

IV.  2004 – 2005 – ben születettek                       lányok fiúk 

Egy nevező (korcsoport és nem) esetén, a versenyző verseny nélkül nyer, az érte járó pontot megkapja. 

Két nevező (korcsoport és nem) esetén, a két versenyző kétszer oda-vissza mérkőzést (esetleg döntőt) vív. A 

helyezésért járó pontokat a versenyzők megkapják. 

 3 – 5 nevező (korcsoport és nem) esetén, 3 – 4 fordulós körmérkőzést vívnak, a helyezésükért járó pontokat a 

versenyzők  megkapják.   

 6, vagy több nevező (korcsoport és nem) esetén a verseny 5 fordulós svájci rendszerben, a FIDE rapid 

szabályok szerint  történik, a helyezésükért járó pontokat a versenyzők megkapják. 

A pontozás az olimpiai pontozás szerint történik: 

 I.  helyezett 6 pont 

 II. helyezett 5 pont 

 III. helyezett 4 pont 

 IV. helyezett 3 pont 

 V.  helyezett 2 pont 

 VI. helyezett 1 pont. 



A verseny során elért helyezés alapján a tanulók ezeket a pontokat kapják és a FERENCVÁROSI SAKK-

KUPÁT az az iskola nyeri, amelyiknek a gyermekei, az összesítés után a legtöbb pontot érte el. 

A verseny szabályzata: 

 A versenyre való nevezés előre, a megadott e-mail címen lehet, a megadott határidőig.  Határidőn túli 

nevezést nem fogadunk el. A versenyzők helyszínen  történt regisztrációja után sorsoláson dől el az első 

forduló párosítása. 

 A versenyzőknek negyed órával a verseny megkezdése előtt meg kell jelennie a verseny helyszínén! 

 A lebonyolítás 5 fordulós svájci rendszerben  történik, vagy a résztvevők számától függően páros 

mérkőzésen, vagy a résztvevők számától függően körmérkőzésben (akár több csoportban is). 

  Játékidő 10 – 10 perc gondolkodási idővel és sakkórával, vitás kérdéseknél a versenybíró döntése 

érvényesül. 

 A helyezések eldöntése: 1. szerzett pont, 2. progresszív pontszámítás 3.Berger - számítás, 4. egymás 

elleni eredmény 

 Az első tíz lépéspár megtétele után a sakkórák beállításával és a bábuk helytelen felrakásával 

kapcsolatban  igényt bejelenteni nem lehet. 

 A harmadik szabálytalan lépés veszít amennyiben ezt mindhárom 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. / 

 Díjazás: Korcsoportonként és nemenként az első három helyezett érem és oklevél, a többieknek 

emléklap. 

 

 A FERENCVÁROSI SAKK KUPÁT az a Ferencvárosi iskola nyeri, amelyik a tanulói eredményei által elnyert 

pontszámok összeadása után a legtöbb pontot érte el. A kupagyőztes iskola, versenyfelirattal és évszámmal 

ellátott kupát nyer a hozzá tartozó oklevéllel., a csapat tagjai, kísérő pedagógusukkal együtt, egy-egy A 

FERENCVÁROSI SAKK TÖRTÉNETE című könyv dedikált példányát. 

 Az itt nem részletezett kérdésekben az érvényben lévő, Magyar Sakkszövetség által kiadott „A sakkjáték 

versenyszabályzata” az irányadó, különleges esetekben a versenybíró dönt, akinek döntése végleges. 

A verseny időbeosztása: 

 Regisztráció:    12:30 – 13:00 

 Megnyitó:         13:00 

 Fordulók:    1.    13:10 – 13:30 

                    2.    13:40 – 14:00 

                    3.    14:10 – 14:30 

                    4.    14:40 – 15:00 

                    5.    15:10 – 15:30 

Eredményhirdetés: 16:00 

 Amennyiben  az egyes fordulók  nem érik el a 20 

perces  gondolkodási időt (tehát a fordulón belül, az utolsó páros is rövidebb idő alatt fejezi be a 

mérkőzést) a következő forduló a 10 perces pihenőidőt betartva előbbre kerül. Ezért a nevező 

tanulóknak mindig elérhető közelségben kell lenniük! A tanulókat kísérő pedagógusok, illetve szülők is 

az iskolán belül kell, hogy tartózkodjanak, bármilyen probléma esetén elérhetőek legyenek!   

A programváltozás jogát a rendezőség fenntartja! 

                                            BaumannPéter



 


