
VERSENYKIÍRÁS 

HÉTPRÓBÁSOK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 2022 

ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 

2021/2022-ES TANÉV 

A verseny helyszíne: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111. 

A verseny ideje: 2022. június 10., péntek 11:00-től. Játékidő: 14 óráig. Utána pontszámlálás, 

eredményhirdetés. 

A regisztráció ideje: 10:00-től 10:45-ig 

Versenyrésztvevők: 10 fős csapatok – 5 alsós, 5 felsős tanuló, valamint az abszolút kategória 

versenyzői, a „kortalanok”. Egyéniben 3 kategória: alsós és felsős diák, valamint a vegyes „kortalanok” 

(felnőtt, diák).  

Versenyszabályok: 

A résztvevők rajtszámot és versenylapot kapnak. 

A hétféle játékból tetszőleges partnerválasztással zajló verseny eredményeit gyűjtik a játékosok a 
versenylapon. (A hetedik négy közül választható.) A hét játékból 3-3 kihívásos párbaj eredményét lehet 
rögzíteni. (Tehát összesen 21 versenyparti játszható.) Minden nyert párbaj 1 alappontot ér. Ám, 
a verseny végeredményét meghatározó számított eredmény-pontszám ennek többszörösét hozza: 

A végső összesített sorrendet eldöntő pontszámba ugyanis a sikeres párbajokért kapott további 
„trófea-pontok” is beszámítanak, melyek a legyőzött ellenfelek elért alappontjainak összegével lesznek 
azonosak. (Ha olyan versenyzőt győzött le a vizsgált játékos, akinek nem volt nyert párbaja, akkor 
„csak” a győzelemért kapott 1 alappontot kapja, de ha olyan versenyző trófeáját sikerült begyűjtenie, 
aki a verseny végéig összesen 10 párbajt nyert, akkor egyetlen győzelemmel 11 pontot sikerült 
begyűjtenie.) 

Mindegyik játékos tetszése szerintiszámú partit játszik, de egy játékból csak maximum három 
ellenfelével párbajozhat. Kihívást visszautasítani pedig csak akkor megengedett, ha az adott játékból 
egy párbajt már vívott. 

Ugyanazzal az ellenféllel legfeljebb kettő játszma váltható. (Ennek megszegése kizárást von maga 
után.) 

A versenylapon történő javítás tilos. (Szintén a versenyből történő kizárást eredményezhet.) 

A versenylapra mindig rákerül a vesztes ellenfelek aláírása: az „elismert vereség” rovatba. 

Döntetlenért nem jár aláírás, tehát pontszám sem. 

Azonos iskolából érkezettek csak versenyen kívül játszhatnak egymással.  



A nyertesnek a győztes játszma után kötelező a ponttáblázatba felvezetni a vesztes játszótárs 
rajtszámát (a győztes rajtszáma és a megnyert játék kereszteződésébe)! 

Előfordulhat, hogy egyik, vagy akár mindkettő játékosnak betelt már valamelyik játék a versenylapon. 
Ekkor azonban közös megegyezés után mégis választhatják ezt a táblást úgy, hogy mindkettejük 
versenylapján más kiválasztott játékhoz írják be a szükséges adatokat (játszótárs rajtszáma, győzelem 
esetén aláírása is).  

A nevező iskolák 5 alsós és 5 felsős tanulóját várjuk, valamint a vegyes kategória résztvevőit! 

Nevezés: Mészáros Mihálynál a memihaly@gmail.com címen. 

A nevezésben kérjük feltüntetni a település és az iskola nevét, a versenyzők nevét és a kategóriát! 

Nevezési határidő: 2022. június 03., péntek 

Eredményhirdetés, díjátadás: az értékelés az egyéni versenyben kategóriánként történik.  

Egyéniben az első 10 helyezett kategóriánként oklevél jutalomban és díjazásban részesül.  

A csapatverseny végső sorrendjét az egyéni versenyeredmények határozzák meg. A csapattagok 

megszerzett pontszámainak összege alapján. A győztes csapat a vándorkupát nyerheti el egy évre. 
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