
Online Sakkmatyi-Sakksuli kupa technikai tudnivalók 

Miután leadtad a nevezésed a https://sakkmatyi.hu/sakksulikupa oldalon, és befizetted a 

nevezési díjat péntek délutánig, péntek éjjel/ szombat délelőtt kapni fogsz egy megerősítő 

emailt. Ebben igazoljuk vissza, hogy valóban a választott csoportba való a versenyző, és 

hogy a nevezési díj is rendben megérkezett.  

És kapsz egy közvetlen linket a verseny csoportjához. Lépjen a versenyző a szokásos Lichess 

felhasználónevével a lichess.org oldalon, vagy regisztráljon a felületre, ha még nem tette 

meg. (Lichess regisztráció nagyon egyszerű, de itt a segédlet: 

https://sakkmatyi.hu/technikai-segitseg ) 

Ezután tudja kérvényezni a felvételt a verseny megfelelő csoportjába a levélben kiküldött 

linken. Ezen az oldalon a csapathoz csatlakozás zöld gombot kell megnyomni: 

 

 

 

Majd a „Hello, I would like to join the team” üzenetet kitörölni, és helyette a versenyző teljes 

nevét és email címét beírni. Ez alapján tudjuk azonosítani, hogy ő valóban ebbe a 

csoportba való. 

És meg kell nyomni a kék „Csapathoz csatlakozás” gombot. 

 

 

https://sakkmatyi.hu/sakksulikupa
https://sakkmatyi.hu/technikai-segitseg


 

Megjelenik a „Sikerült” felírat, de az admin ekkor még nem hagyta jóvá a jelentkezést. Ezt 

mielőbb meg fogjuk tenni MANUÁLISAN, szóval erre várni kell. Legkésőbb vasárnap 

reggel 8:30-ra rendben lesz.  

Ha ez megvan, itt bal oldalt a „Csevegő” alatt fogod látni a versenyző nevét. Mobilon, 

tableten másképp nézhet ki az oldal.  

De itt tudod megtalálni magát a versenyt. Tehát még nem vagyunk kész, de a versenyhez 

majd vasárnap reggel tudsz csatlakozni! A nyuszi jel mellett a „Gyalogos Csibék A csoport” 

szövegre kell kattintani, ha abba a csoportba tartozol, de értelemszerűen más lesz itt, ha 

másik csoporthoz tartozol. A versenyt azonban nem csak innen érheted el, de erre térjünk 

vissza kicsit később. Ennyit elég, ha a verseny előtt megteszel. A többi ráér vasárnap 

reggel. 

 

 

 

Vasárnap reggel, ha megnyitottad a verseny weboldalát, nyomd meg a  CSATLAKOZÁS 

(zöld) gombot. Legkésőbb vasárnap reggel 9:39-ig. De inkább előbb… Attól kezdve tudsz 

csatlakozni, hogy jóváhagytuk a jelentkezésed a csoportba. Tehát már valószínűleg ezt 

szombat este is megteheted, de ha későn léptél be, vagy nehézség volt az azonosítással, 

akkor lehet, hogy vasárnap reggelre marad ez a teendőd. 

 



 

 

Lássuk mi fog történni a verseny napján. 

Reggel megkapod a levelet, amiben a verseny aznapi weboldala is ott lesz, de nem titok: 

https://sakkmatyi.hu/sakksulikupa-online Ezt az oldalt most is láthatod, de vasárnap 

reggelig lehetnek rajta nem működő, elavult linkek, előző versenyhez mutató gombok, 

ezért ne kattingass sehova, nincs értelme, félrevezet. Vasárnap reggel nyisd meg az oldalt, 

FRISSÍTSD, ha már jártál itt korábban, és 9:10-kor kattints a „Társalgóra”, ahol a megnyitó is 

lesz 9:15-től. Egy zoom program fog elindulni, ne lepődj meg. (Ha nem használtál még 

zoomot, itt találod, a zoom nagyon egyszerű indításának a leírását: 

https://sakkmatyi.hu/technikai-segitseg  ) A legtöbb embernek nem szokott problémát 

okozni, de néha előfordul, hogy valakinek nem sikerül a kamerát vagy a mikrofont 

bekapcsolni. Szeretnénk, hogy folyamatosan bekapcsolt kamerával bármikor láthassák/ 

ellenőrizhessék egymást a játékosok. Ha nincs kamerád, akkor kérj ezalól felmentést a 

verseny@sakkovi.hu címre írva. Vedd figyelembe, hogy esetleges konfliktus esetén akinek 

nincs kamerája, hátrányból indul. De tavaly nem volt komoly konfliktusunk, most se legyen!  

A mikrofon az eredményhirdetésre kellene… A megnyitón nem hangzik el olyan infó, amit 

nem találsz meg itt és a weboldalon is leírva. Az eredményhirdetésig azonban jó, ha 

rendbejön a hang, ezért majd a verseny kezdete után megnyugodva, a szülőd írjon emailt 

a verseny@sakkovi.hu címre, leírva a problémát, és egy telefonszámot, és segítünk. Ez az 

emailcím csak a verseny ideje alatt működik, vasárnap azonban folyamatosan figyeljük.  

 

 

A megnyitót 9:30-ig be is fejezzük. Legkésőbb ekkor be kell csatlakozz a versenyhez is. De 

ezt amúgy már előbb is megteheted. Ez az az infó, amit fentebb írtam, hogy a Lichess 

csoportból is eléred az oldalt, de itt még egyszerűbben. A verseny weboldalán lejjebb 

görgetve fogod találni a csoportokat jelző állatokat. És a megfelelő állatra vagy alatta a 

„Verseny oldala” linkre kattintva találod magát a verseny felületet. Nagyon fontos! A 

Lichess program ekkor már semmiképp se Firefox böngészőből nyíljon meg! Javasoljuk a 

https://sakkmatyi.hu/sakksulikupa-online
https://sakkmatyi.hu/technikai-segitseg
mailto:verseny@sakkovi.hu
mailto:verseny@sakkovi.hu
https://www.google.com/intl/hu_hu/chrome/


Google Chrome használatát. Ha Firefoxot használsz, előfordulhat, hogy eltűnnek a 

sakkbábuid, és vakon kell játszanod, és nem tudunk segíteni vagy jóváírni az eredményt… 

 

No és akkor nagyon fontos, hogy ha megnyitottad a verseny weboldalát, nyomd meg a 

CSATLAKOZÁS gombot. Legkésőbb vasárnap reggel 9:39-ig. De inkább előbb… Attól 

kezdve tudsz csatlakozni, hogy jóváhagytuk a jelentkezésed a csoportba. Tehát már 

valószínűleg ezt szombat este is megteheted.  

 

Ha a csatlakozásod sikerült, láthatod a többi játékost is ott, ahol a fenti képen most a 

Siegbert idézet olvasható. Ha több, mint 10 játékos van, akkor fölötte a szürke sávban 

jobbra-balra tudsz lapozni a névsorban. Azonban itt csak nick neveket látsz. De biztos 

szeretnéd tudni, kikkel fogsz játszani. Ezért a versenyzők valódi nevét és a hozzájuk tartozó 

Nicket megtalálod a verseny weboldalán, csoportod állatkája fölötti „Résztvevők” szóra 

kattintva. 

  

https://www.google.com/intl/hu_hu/chrome/


 

 

De ne nézegesd sokáig, ugyanis PONTOSAN 9:40-kor indul az első forduló. Ekkor muszáj 

ott lenned a táblánál, és be kell legyél jelentkezve a versenyre! Másként nem kapsz 

ellenfelet. Ha elrontasz valamit, és véletlen késve csatlakozol (az SOS szobában 

segítünk!), akkor az első fordulóre fél pontot ad neked a program.  

 

 

A tábla alatt láthatod, hogy kivel játszol, a tábla mellett pedig azt, ahogy fogy az időd. 

(A Te órád majd 15:00-ról indul vissza.) 

És itt oldalt találod az ½ jelet, amivel döntetlent ajánlhatsz, és a zászlót, amivel fel tudod 

adni meccset.  

Próbáld ki a Lichess felületét még a verseny előtt. A kezdőoldalon egy játékos nevére 

vagy egy időbeosztásra kattintva bármikor kapsz ellenfelet. Ha gyakorolni akarsz, nem 

számít hogy túl erős esetleg. 



 

 

A pontszámításban a Lichess által diktált szabályokat vesszük figyelembe. Alapvetően 

nincs eltérés: győzelem 1 pont, döntetlen fél pont, vereség 0. De speciális eseteknél lehet 

eltérés a hagyományos versenyvezetéshez képest. Arra nincs kapacitásunk, hogy ezt 

felülbíráljuk, így ezen a versenyen el fogjuk fogadni a Lichess által adott pontszámokat. 

Holtverseny esetén első helyen a Berger számít, ezt számolja ki a Lichess. Másodiknak 

viszont az egymás elleni eredményt nézzük, ha a Berger nem dönt, és harmadik helyen a 

Bucholzot. Ez az egy, amiben felül fogjuk bírálni a Lichess döntését, mert ő a Lichess élő 

szerinti TPR-t nézné, de annak semmilyen realitása nincs. De ez nem sok embert fog érinteni, 

lehet, hogy senkit. 

De így kis mértékben eltérhet a hirdetett végeredmény a program 

által automatikusan kiírttól.  

 

A verseny alatt, közben, után… 

A fordulók alatt minden egyéb programot zárj be, és minden családtagot küldj el a 

közeledből.  

Játssz szabályosan, sportszerűen, egyedül!  

Mintha élő versenyen lennél. 

Nincs kapacitásunk „csalási vádakat” kivizsgálni. Ez nem az országos bajnokság. 

Gyerekek versenyeznek, mi szülők, edzők, neveljük őket szabályos, sportszerű játékra, és 

ne az ellenfelek gyanúsításával foglalkozzunk, nem az a lényeg, hanem a játék, a 

fejlődés.  

Amikor véget ér a parti, nem kell eredmény jelentéssel foglalkozni, ezt most a program 

intézi. A résztvevőket várjuk a „társalgó” egy belső szobájában, ahol akár az 



ellenfeleddel ismerkedhetsz, akár rég nem látott versenytársaidat üdvözölheted – 

kamera-kapcsolattal. Ebben a zoom szobában leszünk folyamatosan az egész versen 

alatt. A megnyitón megmutatjuk neked, hogy léphetsz belső szobába, hogy tudj 

társalogni másokkal.  

A fordulók ebben az időpontban kezdődnek, késés nem valószínű, ha mégis, akkor kb. 5 

perces változtatás lehet. A kiírtnál előbb BIZTOS, hogy nem kezdünk. Így nyugodtan 

elmehetsz addig a géptől, ha szeretnél.  

1. ford. 9:40  

2. ford. 10:20 

3. ford. 11:00 

4. ford. 11:40 

5. ford. 12:20 

6. ford. 13:00 

7. ford. 13:40 

Szimultán, rejtvények, játszmák elemzése, beszélgetés amire nap közben 

számíthatsz.  

Eredményhirdetés 15:00-tól. Ekkor várunk mindenképp a zoom társalgóban, hogy 

a díjadat kiválaszd és tudjuk küldeni. Bő fél órás ez az esemény.  

 

Nap közben, ha bármikor elakadsz vagy technikai kérdésed van, akkor az SOS szobában 

találsz valakit!  Vagy a verseny@sakkovi.hu email címen, ha épp a Zoom az, ami nem 

működik.  

Érdemes a sakk-boltba is benézned, mert amit a verseny napján rendelsz meg, azt extra 

postaköltség nélkül küldjük a verseny díjaddal együtt!  

És nyugodtan el is mehetsz a géptől enni, inni, kikapcsolódni, csak figyeld az órát, a 

fordulók PONTOSAN kezdődnek! Forduló előtti percekben légy a saját csoportod lichess-

verseny oldalán! 
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