A 2 019 /202 0. ÉVI GYŐR- MOS ON- S OPR ON MEGYEI
S AKK CSAPATBAJN OK SÁ G ELS Ő OS ZTÁL YÁ NAK
* ** CH AL UP ETZK Y FER ENC-CSOP OR T ***
V E R S E N Y K I Í R Á S A
1) A bajnokság célja:

A Győr-Moson-Sopron megyei csapatok közötti erőviszonyok felmérése, a 2019/2020. évi
csapatbajnoki cím eldöntése, magasabb bajnoki osztályba kerülés.
A bajnokság lehetőséget kíván nyújtani, a versenyengedéllyel rendelkező játékosok nemzetközi értékszámainak megszerzéséhez, növeléséhez!

2) Résztvevők:

A Győr-Moson-Sopron megye területén működő a Magyar Sakkszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetek.

3) A csapatokban versenyzők száma:

A csapatok létszáma 8 (nyolc) fő, ezen belül 1 fő ifjúsági korú játékos (2001.01.01-jével
és után született) szerepeltetése kötelező!
Ifjúsági játékosként csak HUN jelzésű játékos szerepeltethető. Az NB-s versenykiírás
alapján a területi bajnokságban ifjúsági játékosként vendégjátékos nem szerepeltethető!
Az NB-s és területi csapatok korlátlan számú vendégjátékost vehetnek fel erősorrendjükre.
Mérkőzésenként legfeljebb két (2) „vendégjátékos” szerepeltethető. Mérkőzésenként
minimum 6 (hat), az aktuális FIDE listán HUN jelzéssel szereplő versenyző beállítása (játéka) kötelező.

4) A csapatbajnokság rendezője: a Győr-Moson-Sopron megyei Sakkszövetség

A Versenybíróság tagjai: dr. Gyurkovics Bence, dr. Papp Gábor, Szabó Zsolt
A bajnokság honlapja: http://www.verseny.hunsakk.hu/megye/megye-1-9.html

5) Versenynapok:
2019. – október 6., október 27., november 24.,
2020. – január 5., január 26., február 23., március 1., április 5., április 26.
A bajnoki fordulók kezdési időpontja egységesen 10:00 óra!
6) A mérkőzések helye:

a sorsolás szerinti helyválasztó csapat versenyhelyisége.

7) Nevezési határidő: 2019. szeptember 15.

Az info@hunsakk.hu címre küldött nevezésnek tartalmaznia kell:
- a sportegyesület neve, címe, számlaszáma.
- a csapat neve (max. 20 karakter)
- a csapatvezető neve, email címe, telefonszáma, levelezési címe,
- a versenyhelyiség címe.

8) Nevezési díj: 18000 Ft/csapat.

A nevezési díj, átigazolási és vendégjátékos licenszek díja ÁTUTALÁSSAL fizetendő a GyőrMoson-Sopron Megyei Sakkszövetség számlájára!

Számlaszám: 10103379-05951926-00000009
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A közlemény rovatban SAKK feltüntetéssel!!
NB-s bajnokságban is szereplő csapatok az átigazolási és vendégjátékosok díjait a Magyar
Sakkszövetségnek fizetik!
Vendégjátékos díja: 6000 Ft/fő (NB-s csapatból megyei csapatba!)
Átigazolási díj NB-s (megyei) egyesületből megyei egyesületbe: 3000 Ft/fő
Külföldi játékos licenc díja: 12700 Ft/fő

9) Határidők:

Átigazolási időszak: 2019. május 2.- szeptember 4. 17:00-ig
Erősorrendek leadása: 2019. október 2.
Sorsolás (irányított!): 2019. szeptember 21., 15:00-tól, Győr, Kölcsey Ált. Isk.
Licencek (vendég játékjog, külföldi) kiváltása: 2019. szeptember 4. 17:00-ig
A versenyengedélyek beadása a 2020. évre: 2019. december 16-ig.

10) Költségek:

A verseny rendezési költségeit a megyei szövetség, a csapatok költségeit (terembérlet, utazás, sakk-készletek, sakkórák) az érdekelt résztvevők biztosítják.
Az esetleges bíródíjat a helyválasztó vagy az igénylő csapat fizeti, melynek díja bruttó
10000 Ft/mérkőzés + utazási költségek.

11) A bajnokság rendszere:

6 csapat feletti nevezés estén egy fordulós körmérkőzés, 6 vagy kevesebb csapat nevezése
esetén kétfordulós körmérkőzés. A bajnokság győztese jogosult az NB II-s osztályozó
mérkőzésre. Kiesés nincs!

12) Helyezések eldöntése:

A helyezések sorrendjét a mérkőzések során elért (esetleges büntetőpontokkal csökkentett) játszmapontok összege határozza meg. Holtverseny esetén: Elsősorban a csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont, vereség: 0 pont), másodsorban az
egymás elleni eredmény, harmadsorban a Berger-Sonneborn értékelés dönt, ez utóbbit a
játszmapontok szerint kell kiszámítani.

13) Versenyengedélyek:

A csapatok erősorrend íveire csak azok a versenyzők vehetők fel, akiknek van 2019. évi
versenyengedélye. A 2020. évben sorra kerülő fordulókra csak a 2020. évre érvényes versenyengedéllyel rendelkezőket lehet figyelembe venni.
A versenyengedélyek beadása a 2020. évre: 2019. december 16-ig.
A versenyengedélyek kiváltásának rendje a területi (megyei, budapesti) bajnokságokban játszó csapatokra is kötelező.
A versenyengedélyek kiváltási díját (bruttó 4.000 Ft/fő) a csapatok 2019.december 18-ig
kötelesek befizetni. A határidőn túli befizetések pótdíja bruttó: 500 Ft/fő.

14) Az erősorrendi ív:

Az erősorrendet a sportkörök állítják össze a 2019.október 1-jei FIDE lista alapján
2019. október 2-ig, amely a teljes évadra szól. A játszmák az aktuális hónap elsejei
érték-számával kerülnek elszámolásra.
Csak azok a versenyzők szerepeltethetők, akiknek érvényes versenyengedélye van a
2019. évre. Az erősorrend íven alacsonyabb FIDE értékszámú versenyző csak akkor előzhet
meg magasabb értékszámút, ha kettejük között az értékszám különbség a 2019. október
1-i erősorrenden nem haladja meg a 150-et. Az értékszámmal nem rendelkező játékosok
(nulla értékszámosok) az 1000 FIDE értékszám alatti versenyzők után sorolhatók be, a 150-
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es szabály mellőzésével. Az erősorrendet versenyévad közben a havonkénti értékszám változások miatt sem lehet megváltoztatni. Új versenyző az erősorrendi ívre az utolsó forduló
kivételével bármikor felvehető az adott hónap 01-jei értékszáma alapján a 150-es szabály
betartásával. Az új versenyzők erősorrendre kérésekor a 150 pontos értékszám különbség betartásáért a sakkszakosztály vezetője felelős.
2020. évi erősorrend íven feltüntetett versenyző, ha neve át van húzva („törölve” van),
nem szerepeltethető, mert részére versenyengedélyt a 2020. évre nem váltottak ki.
A 2019/2020. évad során az így törölt hazai és külföldi versenyzők az utolsó előtti
forduló időpontjáig, a Versenyengedély kiváltásával aktivizálhatóak.
Egy játékos egy verseny évadban csak egy NB-s egyesület erőlistáján szerepelhet.
A több csapatot indító egyesület alacsonyabb osztályban játszó csapatának erőlistáján az
első 10 versenyzőt ún. vonalhúzással el kell különíteni. A vonal feletti játékosok csak az I.
csapatban szerepelhetnek.
A női versenyzők lefele/felfele történő játéklehetősége nincs korlátozva. Ugyanígy a
szabály korlátozó az osztályozóra kerülő csapatok vonatkozásában is! A II-III. csapatok
„felfelé” történő játéklehetősége nincs korlátozva. A területi bajnokságban szereplő II.,
III. (stb.) csapatokban a legalsó vonal feletti játékosok közül a szenior (60 év felett), női és
ifjúsági sakkozók szerepeltethetők.
A területi bajnokcsapatban a majdani osztályozón csak akkor szerepelhetnek NB-s és
más területi vendégjátékosok, ha eleget tettek az NB-s versenykiírás 12.) f.) pontban foglaltaknak.
Ha a vonal felett kettőnél több külföldi játékos szerepel, akkor a vonalat a 11., stb.
játékos után kell meghúzni. Több vonalhúzás esetén a fenti szabály minden szakaszrészre
külön érvényes.
A területi bajnokságokban játszó NB-s versenyzők is 2019. szeptember 6., 17:00-ig
válthatják ki a vendégjátékos licencet, az illetékes területi szövetségek útján az MSSZ
Versenyirodájához történő egyidejű felterjesztéssel.
Azok a játékosok, akik az NB-ben játszanak és a 2020. évi osztályozókon a területi
csapataikban, mint vendégjátékosok játszani akarnak, kötelesek erről írásbeli nyilatkozatot
adni legkésőbb 2019.11.22-ig. A nyilatkozat fénymásolatát az érintett szakosztály(ok)
kötelesek a MSSZ Versenybíróságához felterjeszteni.
A nyilatkozatban a játékosnak vállalnia kell, hogy a csapat sikertelen osztályozón való
szereplése, feljutás elmaradása esetén is, a 2020/2021. évi csapatbajnokságban e
sportkör (szakosztály) színeiben fog a csapatbajnokságban játszani.

15) Egyéb rendelkezések:

A mérkőzéseket a megadott versenynapokon kell lejátszani!

A Versenybíróság mérkőzések halasztását nem engedélyezi! A bajnokság első és utolsó
fordulójának időpontja fix, azon módosítani nem lehet! „Vis maior” esetén (természeti
csapás; magyar válogatott olimpiai, VB, EB, mérkőzések, Európa Kupa, egyéni EB, VB nevezések, a Magyar Sakkszövetség kiemelt korosztályos rendezvényei miatt, ünnepnap) a Versenybíróság elrendelheti a találkozó eltérő időpontban történő lejátszását, amennyiben az
nem sérti a sportszerűséget.
A mérkőzés „előrehozása” lehetséges, amennyiben a kérésben érdekelt csapat(ok) minimum 10 nappal a kérdéses forduló előtt emailben (info@hunsakk.hu) kezdeményezik
ezt, a Győr-Moson-Sopron megyei Sakkszövetség elnökénél és az ellenfél csapat vezetőjénél. Az ellenfél 3 napon belül köteles érdemi választ adni. Megegyezés elmaradása esetén a kérelmező a forduló előtt 7 nappal forduljon kérelmével a Versenybírósághoz, amely
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2 munkanapon belül dönt. A kérés elutasítása esetén a kérelmező 24 órán belül, de legkésőbb a mérkőzés előtt 5 nappal fellebbezhet az elnökséghez. Megegyezés hiánya esetén a
mérkőzés időpontját a Versenybíróság jelöli ki.
Készletekről, órákról, játszmalapokról a helyválasztó csapat gondoskodik. A vendéglátóknak a mérkőzéseket a megyei CSB rangjának megfelelő asztalokkal és székekkel felszerelt,
kielégítő fűtésű, világítású és méretű, megfelelő és közeli illemhellyel rendelkező, csendes
teremben kell lebonyolítania.
Ha egy csapatmérkőzés bármilyen oknál fogva elmarad:
Elmaradt mérkőzés esetén, az eset kivizsgálása után az elmaradásban vétkes csapatot a
Versenybíróság az összes eredményével együtt törölheti. A döntés ellen a megyei sakkszövetség elnökénél lehet a kézhez vételtől számított három napon belül fellebbezni!
A bajnokság utolsó fordulójában elmaradt mérkőzés esetén, az elmaradásban vétkes csapatot(kat), a Versenybíróság a következő csapatbajnoki kiírásban, az adott osztályban, indulni nem engedi, továbbá bruttó 20.000 Ft költségtérítésre kötelezi!
A bajnokság közben elmaradt mérkőzés esetén, a Versenybíróság a vétkes csapatot(kat)
20.000 Ft költségtérítésre kötelezi, és amennyiben a versenybíróság nem sújtja kizárással a
vétkes csapatot, az ellenfél költségeit is köteles megtéríteni (utazási költség, terembérlet,
bírói díj, egyéb szerződések alapján felmerülő költség ,stb.), továbbá 5 büntetőpont levonásra kerül.
A második távolmaradás automatikusan kizárást von maga után, melynek során a csapat
összes eredményét töröljük, továbbá újabb 20 000 Ft költségtérítés megfizetésére kötelezzük!
Az utazó csapatra 1 óra a várakozási idő, ami után a mérkőzés elmarad. A két csapat
megegyezése esetén a mérkőzés nagyobb késés esetén is lejátszható. A késésben vétkes
csapat legfeljebb egy óra hátránnyal sújtható. Ilyen esetben az órákat 0:50 percre kell állítani. Késés(ek) esetén mindkét csapatvezető és a versenybíró törekedjen a mérkőzés aznapi lejátszására. A csapabajnoki mérkőzés 6 játszma létrejöttével elkezdhető!
Játékrend:
90 perc (1 h 30 m) versenyzőnként 40 lépésre, majd további 30 perc játékosonként az
összes lépésre, mindkét játékszakaszban megtett lépésenként 30 másodperc fix többletidővel.
A játszma jegyzése végig kötelező, döntetlent kizárólag a FIDE Sakkjáték Szabályzat 5.2
(d) és (e) esetében lehet igényelni. A döntetlen ajánlat nincs lépésszámhoz kötve.
g) A játszmák eredménye beszámít a hivatalos FIDE értékszámba!
A FIDE 2013. július 1-től havi bontásban kéri a CSB jegyzőkönyvek regisztrálását és beküldését, tekintettel a havi FIDE listára. Bevezetésre került továbbá az is, hogy csak már FIDE
ID-vel rendelkező versenyző játszhat! Ezért az erősorrendre csak olyan versenyző vehető fel, aki már rendelkezik FIDE azonosítóval és érvényes versenyengedéllyel!
A játszmák jegyzése az aktuális FIDE szabályoknak megfelelően kötelező!
Valamennyi játszmalap (min. 20 db) eredeti példányát, vagy digitálisan rögzített OLVASHATÓ másolatát, a vendéglátó csapat vezetője összegyűjti, és a Szabó Zsolt, 9025
Győr, Kemény Ferenc sétány 2., A-I-12 vagy szabo.zsolt@hunsakk.hu email címre továbbítja. A játszmalapok olvashatóságáért a vendéglátó csapat vezetője tartozik felelősséggel.
A Csapatvezetői szerepkört alapvetően a nevezésen feltüntetett személy láthatja el!
Ha a csapatvezető nincs jelen, akkor a csapatok a fordulók kezdete előtt kötelesek csaGyőr-Moson-Sopron Megyei Sakk Csapatbajnokság *** I. osztály *** 2019/2020
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patvezetőt kijelölni! A személyéről az ellenfelet tájékoztatni kell! A két Csapatvezető
látja el a versenybírói feladatokat!
A játék helyszínén: Játszma közben a játékosoknál a verseny helyszínén nem lehet sem
mobiltelefon, sem bármi más olyan elektronikus eszköz, mely a versenyen sakklépéseket
produkálhat tulajdonosaik számára. A játékosok tárolhatják ezeket az eszközöket táskáikban,
ha azok kikapcsolt állapotban vannak. A játékos az ilyen eszközt tartalmazó táskát nem
viheti magával sehová a versenybíró engedélye nélkül. Ha bebizonyosodik, hogy a játékosnál
ilyen eszköz van a verseny helyszínén, akkor elveszti a játszmát. Az ellenfél nyer.
Megengedett az ilyen kikapcsolt állapotú eszközök játékidő alatti csapatvezetők általi őrzése
(tárolása) is.
A nézőnél egy ilyen, hangot kiadó elektromos eszköz a versenyteremből való azonnali
kizárást vonja maga után. Egy csapatvezető játékos a mérkőzésen, még meg nem érkezett
játékosa ügyében a versenybíró jelenlétében akkor folytathat telefonbeszélgetést, ha saját
partiját még nem kezdte el. Ezután viszont rá is a fenti szabályok vonatkoznak.
Ha egy versenyző egy óránál többet késik, a játszmát a versenybíró befejezettnek
nyilvánítja, és a pontot a jelenlévő játékos kapja. Ez a játszma értékszám változást nem
okoz. Ha mindkét versenyző több mint egy órát késik, akkor mindkettőt vesztesnek
nyilvánítják. Ekkor egyik játékos (és csapata) sem szerez pontot.
Az 1-2-3. táblán és ifjúsági táblán történő kontumált vesztést követően a csapat 1
büntetőpontot kap.
Egy csapattól egy évadban bekövetkezett harmadszori és minden további kontumáltan vesztett játszma esetén 2 büntetőpontot kell levonni a csapat elért pontjaiból,
ami módosítja a végeredményt is.
Egy játékos másodszori kontumált vesztését követően csapatától 2 büntetőpontot kell
levonni, és a játékost törölni kell az erőlistáról.
A büntetőpontok több szabálytalanság esetén külön-külön is számítanak és összegződnek.
Jogosulatlan játékos(ok) szerepeltetése esetén a ponto(ka)t a vétlen csapat javára
kell írni.
A Versenybíróság súlyos sportszerűtlenség miatt (pl.: komolytalan, sportszerűtlen játék,
évi 10-nél több büntetőpont levonása, résztvevők és eredmények szándékos megváltoztatása, botrányokozás, a versenybíró és az ellenfél sértegetése, szeszes ital fogyasztása,
vagy annak a versenyterembe bevitele, stb.), a sportszerűtlen játékos vagy a csapatvezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez. A 2004. évi I. törvény 13. §-ának megfelelően, 50 000-Ft-ig terjedő pénzbüntetésre, és a bajnokságból végleges kizárásra ítélheti,
egyes játszmák vagy az egész mérkőzés eredményét az ellenfél javára írhatja!
A bajnokság 1-3. helyezett csapatai oklevelet kapnak, játékosaik érem díjazásban részesülnek (20 fő). A megyei csapatbajnokság legjobb pontszerzői emlékplakett díjazásban részesülnek. Az ünnepélyes eredményhirdetést a következő évad sorsolásakor tartjuk.
Óvást, a játéknapot követő munkanapon 17:00-ig lehet megtenni - kizárólag írásban
(email: info@hunsakk.hu) - a hivatalos csapatvezető tehet.
A versenykiírásban szabályozott kérdésekben óvást nem fogadunk el!
Óvási díj bruttó 20 000 Ft, amit az óvással egy időben kell befizetni.
Az óvással kapcsolatban a versenybíróság három munkanapon belül dönt, amelyről az értesítést haladéktalanul megküldi. Fellebbezni az GyMS megyei Sakkszövetség Elnökségéhez
lehet, a kézhezvételtől számított 24 órán belül. Az Elnökség döntése végleges.
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17) Egyéb információk:
A 2019/20. évadra a FIDE LAWS OF CHESS aktuális szabályzata érvényes.
A tagegyesületekkel kizárólag e-mailes levelezést folytatunk. Az eredményekről,
értesítésekről, általános információkról, szabályokról, stb. kérjük, hogy minden SE egy
elérhető és évad közben folyamatosan figyelemmel kísért e-mail címet adjon meg.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Sakkszövetség e-mail címe: info@hunsakk.hu
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Sakkjáték Versenyszabályzata 4.3
Versenyszabályok csapatversenyekre (17. § - 34. §), a Versenybíróság döntései, illetve az
Elnökség határozatai az irányadók.
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az aktuális NB-s Versenykiírás, Sakkjáték Versenyszabályzata 4.3 Versenyszabályok csapatversenyekre (17. § - 34. §); a Versenybíróság
döntése, illetve az Elnökség határozatai az irányadók.
Győr, 2019. szeptember 1.

GyMS Megyei Sakkszövetség Elnöksége
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