
Versenykiírás

Az újpesti általános iskolások 2018/2019-es tanévi egyéni sakkversenyére
 

A  verseny  célja: az  Újpest  Diákolimpiai  Bajnoka címek,  helyezések  eldöntése,  a  sportág
népszerűsítése a kerületi oktatási intézményekben.

A verseny helyszíne: Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium, Újpest, Tanoda tér 1.

A verseny honlapja: usdo.ujpestikse.hu

A verseny ideje: 2019. január 18. péntek.

 Regisztráció: 12.00-12.45-ig.

 Kezdés: 13.00 órától (Várható befejezés a résztvevők létszámától függően kb. 17 óra).

A verseny rendezője: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata.

Résztvevők: A benevezett  újpesti  általános  I.  II.  III.  IV.  korcsoportos  FIDE-értékszám nélküli,
amatőr tanulói.

FIDE-értékszámmal  rendelkező,  valamint  az  V.  és  VI.  korcsoportos  tanulók  közvetlenül
nevezhetnek a budapesti döntőre.

I. korcsoport 2010. január 1-jén vagy később születettek,
II. korcsoport 2008. január 1-jén vagy később születettek,
III. korcsoport 2006. január 1-jén vagy később születettek,
IV. korcsoport 2004. január 1-jén vagy később születettek,

A verseny lebonyolítása: A versenyt hétfordulós svájci rendszerben bonyolítjuk le, fordulónként 2x12 
perc gondolkodási idővel a FIDE rapid szabályai szerint I. II. III. és IV. korcsoportban korcsoportonként 
és nemenként külön, számítógépes párosítással. 
A versenybíróság fenntartja a jogot, hogy egyes versenyszámokban a megjelentek számától függően 
a lebonyolítás rendjében célszerű változásokat eszközöljön.

A sorrend eldöntése: 
1. szerzett pontszám, 
2. Buchholz-számítás, 
3. progresszív érték, 
4. egymás elleni eredmény.

A budapesti diákolimpiai versenyen való indulás a BSSZ versenykiírása szerint!

Díjazás: a lebonyolítás alapján az egyéni I-III. helyezettek oklevél és érem díjazásban részesülnek.

Nevezés: A mellékelt nevezési lap kitöltésével a Újpesti KSE usdo@ujpestikse.hu email-címén
              2019. január 11. (péntek) 13 óráig.

Budapest, 2019. január 4.

Versenybizottság

mailto:ksesakk@gmail.com


Összesítő névsor
(nevezési lap)

Iskola neve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportág: Sakk
I. korcsoport 2010. január 1-jén,    
vagy később születettek: Fiú

II. korcsoport 2008. január 1-jén ,  vagy
később születettek: Fiú

Szül. Név. Szül. Név.
1. 1.

2. 2.

3. 3.

III. korcsoport 2006. január 1-jén, 
vagy később születettek: Fiú

IV. korcsoport 2004. január 1-jén, vagy 
később születettek: Fiú

Szül. Név. Szül. Név.
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Hivatalosan igazolom, hogy a nevezési lapon felsoroltak az általam vezetett tanintézet nappali 
tagozatának tanulói, és egészségi állapotuk lehetővé teszi a versenyen (mérkőzésen) való indulást.

Budapest------------------------------------

         -----------------------------------------                                      ------------------------------------
                  Intézményvezető                                                               kísérő pedagógus



Összesítő névsor
(nevezési lap)

Iskola neve:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sportág: Sakk
I. korcsoport 2010. január 1-jén,
vagy később születettek: Lány

II. korcsoport 2008. január 1-jén,    
vagy később születettek: Lány

Szül. Név. Szül. Név.
1. 1.

2. 2.

3. 3.

III. korcsoport 2006. január 1-jén,
vagy később születettek: Lány

IV. korcsoport 2004. január 1-jén, vagy 
később születettek: Lány

Szül. Név. Szül. Név.
1. 1.

2. 2.

3. 3.

Hivatalosan igazolom, hogy a nevezési lapon felsoroltak az általam vezetett tanintézet nappali 
tagozatának tanulói, és egészségi állapotuk lehetővé teszi a versenyen (mérkőzésen) való indulást.

Budapest------------------------------------

         -----------------------------------------                                      ------------------------------------
                  Intézményvezető                                                               kísérő pedagógus
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