
Jászberényi Bajnok Kupa – 2022 
- óvodás és iskolás elmebajnokság - 

A verseny célja:  

 A sakkjáték népszerűsítése 
 Versenyzési lehetőség biztosítása 
 Tehetséges gyermekek felkutatása 
 Sakkbaráti kapcsolatok ápolása 

A verseny ideje és helye: 

 2022. május 07. (szombat)  
 DMK Ifjúsági Ház 

(Jászberény, Bercsényi Miklós út 1/a. 
 

A verseny rendezője: 

Bajnok Sakkiskola Sportegyesület 
www.bajnoksakk.hu 
www.facebook.com/bajnoksakk 

 

Versenybírók: Merk Attila Csaba, Inges Zénó, Farkas Ádám 

A versenyre nevező korcsoportok beosztása: 

U8:  2014.01.01-én és utána születettek; 

U10:  2012.01.01 - 2013.12.31. között születettek; 

U12: 2010.01.01 - 2011.12.31. között születettek; 

U14:  2008.01.01 - 2009.12.31. között születettek. 

Az egy korcsoportban nevező fiúk és lányok együtt versenyeznek, de díjazás szempontjából külön értékeljük 
őket. Alacsony nevezői létszám esetén a szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egyes 
korcsoportokat összevonhatnak, de az értékelés minden esetben külön történik. Előzetes jelzés esetén a 
lányok nevezhetnek a fiúk közé, valamint magasabb korcsoportba való nevezés is lehetséges, de ez esetben 
az értékelés is szigorúan ott történik majd. A felversenyzés igényét kérjük e-mailben jelezzék! 

 

Lebonyolítás: 

 7 fordulós svájci rendszer 
 15-15 perc játékidő 
 FIDE rapid szabályok szerint 
 Számítógépes párosítással 



 Helyezések eldöntése: 1. szerzett pont, 2.  Buchholcz-számítás,  3. Berger-Sonneborn-számítás, 4. 
Progresszív-számítás, 5. egymás elleni eredmény 

Díjazás: 

 Korcsoportonként és nemenként: érem (1-3. hely) 
 Korcsoportonként kupa (1. hely)  
 Minden résztvevő emléklapban részesül. 

A verseny tervezett programja: 

Regisztráció 8:10 - 8:30 4. forduló 11:00 - 11:30 

Megnyitó 8:45 - 9:00 5. forduló 11:40 - 12:10 

1. forduló 9:00 - 9:30 6. forduló 12:20 - 12:50 

2. forduló   9:40 - 10:10 7. forduló 13:00 - 13:30 

3. forduló 10:20 - 10:50  Eredményhirdetés 13:45 
 

Nevezés: 

 Nevezési díj: 
 4000 Ft/fő  

 Nevezési határidő: 
 2022.04.25. (18:00)  

 Nevezési határidőn túli regisztráció esetén 2000 Ft felárat számolunk fel. 2022.05.06. 18:00 óra után 
nem fogadunk feláras nevezést sem. 

Jelentkezés menete: 

1. Regisztráció elküldése online űrlapunk segítségével: 
https://www.bajnoksakk.hu/versenyeink/#jelentkezes 
Határidő: 2022.04.25. (18:00) 

2. A jelentkezés feldolgozását követően 2022. április 26-án elektronikus számlát küldünk a megadott 
e-mail címre. 

3. Számla rendezése (közleménybe kizárólag a számla sorszámát kell feltüntetni) 
Az utaláshoz szükséges adatok a számlalevélben lesznek feltüntetve. 
Számla rendezésének határideje: 2022. április 29. 

 
*A változtatás jogát a szervezők fenntartják. A nevezéssel a szülők elfogadják, hogy a versenyen fényképek és videók készülhetnek, 
amelyek felkerülhetnek egyesületünk honlapjára és közösségi oldalakra. A verseny végeredménye is publikálásra kerül. A versenyen 
résztvevő gyermekek felügyeletét a kísérőknek kell ellátni. A nevezéssel leadott személyes adatait három évig kezeli és tárolja a 
Bajnok Sakkiskola Sportegyesület. Adatait biztonságosan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. 

 
Jászberény, 2022. április 13. 

Bajnok Sakkiskola Sportegyesület 


