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A FIDE nemzetközi címszerzés szabályzata 

Jóváhagyta a FIDE Közgyűlése 1982-ben 

A FIDE Közgyűlése, illetve Elnöksége 1984 és 2012 között többször módosította 

 

 

0.0 Bevezetés 
 

0.1 A FIDE csak a 0.3 szerinti címeket ismeri el. 

 

0.2 E szabályzatot kizárólag a Közgyűlés változtathatja meg a Minősítő Bizottság ajánlásai 

alapján. 

 

0.21 A mondott változtatásokat, 2004-et követően 4 évente lehet átvezetni, hacsak a Bizottság 

nem észleli a sürgős változtatás szükségességét. 

 

0.22 Minden változtatás a döntést hozó Közgyűlés utáni év július 1-ével lép életbe. A 

változtatásokat az e határidő után kezdődő versenyeken kell először alkalmazni. 

 

0.3 A FIDE nemzetközi címeit a Minősítő Bizottság gondozza és egyben ez a végső 

döntéshozó szerv is. A címek: 

 

 0.31 A tábla melletti játék címei (1.14 szerint), amelyek odaítélhetőségét a FIDE Minősítő 

Bizottsága állapítja meg: nagymester (GM), nemzetközi mester (IM), FIDE mester (FM), 

mesterjelölt (CM), női nagymester (WGM, női nemzetközi mester (WIM), női mesterjelölt 

(WCM). 

 

0.4 A címek az adományozás, illetve regisztrálás pillanatától kezdődően életre szólóak. 

 

0.41 Aki megszegi a FIDE cím, vagy értékszám rendszerével kapcsolatosan lefektetett etikai  

alapelveket, azt a Minősítő Bizottság és az Etikai Bizottság javaslatára a Közgyűlés 

megfoszthatja címétől. 
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0.42 A címek attól az időponttól kezdve érvényesek, amikor a Kérelmező a címmel 

kapcsolatos minden követelménynek eleget tett. Cím kérelmezése esetén, a cím érvényesítése 

érdekében a címszerzés tényét legalább 60 napig közzé kell tenni a FIDE hivatalos honlapján 

és további releváns FIDE dokumentumokban. Az előre meghatározott eredmények elérése 

esetén automatikusan rögzítésre kerülő címeket a 0.5 pont szabályozza. 

 

0.43 A címviselő csak a jóváhagyás után kezdődő versenyen jogosult használni megszerzett 

címét (kivéve az 1.15 pontban meghatározott eseteket). 

 

0.44 A címszerző korának meghatározásakor például az alábbiak közül azt a legkésőbbi 

időpontot tekintjük a címszerzés időpontjának, amikor a címszerző a meghatározott 

eredmények közül az utolsót elérte, vagy a jelen szabályzatban előre rögzített értékszámot 

megszerezte. 

 

0.5 Általános meghatározások  
 

A dokumentumban az alábbi fogalmakat használjuk:  

Teljesítmény szerinti értékszám (rating performance, Rp), amely a játékos által elért 

eredményen és az ellenfelek átlagos értékszámán alapul (lásd 1.48). 

Teljesítmény szerinti cím (title performance, például teljesítmény szerinti nagymesteri – GM 

– cím) esetében a játékosnak el kell érnie teljesítményével az 1.48 szerinti értékszámot, az 

ellenfelek értékszám átlaga (average rating of opponents, Ra) nem lehet kisebb az 1.48 és 

1.49 pontban meghatározottnál, továbbá, az egyes ellenfelek értékszáma nem lehet kisebb, 

mint az 1.46 pontban meghatározott értékszám. Nagymesteri norma teljesítésekor például az 

ellenfelek értékszám átlaga ≥ 2380, a teljesítmény szerinti értékszám ≥ 2600. Ez utóbbi 

elérhető például 9-ből 7 pont megszerzésével. 

A címekhez szükséges teljesítmények: 

Nagymesteri cím teljesítése – Rp ≥ 2600 és Ra ≥ 2380 

Nemzetközi mesteri cím teljesítése – Rp ≥ 2450 és Ra ≥ 2230 

Női nagymesteri cím teljesítése – Rp ≥ 2400 és Ra ≥ 2180 

Női nemzetközi mesteri cím teljesítése – Rp ≥ 2250 és Ra ≥ 2030 
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Normateljesítéshez (title norm) a címhez szükséges teljesítmény elérésén túl további 

követelményeknek is eleget kell tenni a címviselő játékosok számát, valamint a szövetségi 

összetételt illetően, az 1.42-1.47 pontok szerint. 

Az automatikusan regisztrálásra kerülő cím (registered title/automatic title) olyan cím, 

mely egy versenyen elért helyezés, vagy pontszám esetén a játékos szövetségének kérelme és 

a Minősítő Bizottság jóváhagyása után a FIDE automatikusan adományoz. Ilyen eredmény 

lehet például egy verseny megnyerése, vagy 50%-nál jobb eredmény elérése. 

 

0.6. Címek adományozása 

 

0.61 A címeket meghatározott bajnokságokon elért meghatározott eredményekért 

adományozzák; vagy az e szabályzatban előre rögzített értékszám eléréséhez kötik. Ezekben 

az esetekben a FIDE Titkárság értesítése alapján a címeket a Minősítő Bizottság elnöke veszi 

nyilvántartásba és a FIDE adományozza.  

 

0.62 A megfelelő számú játszmában elért normateljesítésen alapuló kérelmek esetében a 

Minősítő Bizottság ajánlása alapján a Közgyűlés adományozza a címet, amennyiben a 

kérelmező minden követelménynek eleget tett. A FIDE Elnöksége, illetve Végrehajtó 

Bizottsága a Minősítő Bizottsággal való egyeztetés után csak egyértelmű esetekben 

adományozhat címet. 

 

1.0 A 0.31 alatti címekkel szemben támasztott követelmények 
 

1.1 Adminisztráció 
 

1.11 A játszmákat a FIDE Játék- és Versenyszabályainak megfelelően kell lejátszani.. A 

versenyrendszernek méltányosnak kell lennie. Nem tekinthetőek érvényesnek azon versenyek, 

amelyeken a játékosok összetétele (a Minősítő Bizottság jóváhagyása nélkül) megváltozik, 

illetve, amelyeken a játékosok eltérő feltételekkel vesznek részt az egyes fordulókon és 

szerepelnek sorsolásban. A Minősítő Bizottság elnökének jóváhagyása nélkül a versenyt a 

megrendezést megelőzően legalább 30 nappal a FIDE által nyilvántartásba kell vetetni, és a 

versenyre vonatkozó összes szükséges információt fel kell tüntetni a FIDE eseménynaptárban. 
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1.12 Egy napon összesen legfeljebb 12 óra lehet a játékidő. Ez a szabály a klasszikus 

(standard) 60 lépéses játszmát feltételező kalkuláción alapul. Meg kell említeni ugyanakkor, 

hogy a 30 másodperc fix többletidővel váltott játszmák ennél hosszabb ideig is tarthatnak. 

 

1.13 Egy napon összesen legfeljebb két fordulót lehet játszani. Lépésenkénti többletidő 

nélkül a minimális gondolkodási idő játékosonként lépésszám-ellenőrzésig 2 óra, majd 

30 perc a fennmaradó játékrészre. A 30 másodperc fix többletidővel váltott játszmákban 

a játékosonkénti gondolkodási idő legkevesebb 90 perc, melybe nem számítandó bele a 

többletidő. 

 

1.13a Nagymesteri cím kérelmezése esetén a normák közül legalább az egyiket olyan 

versenyen kell teljesíteni, melyen legalább 3 napon keresztül naponta csak 1 forduló van. 

 

1.13b Egy minősítő versenyen a játékidő azonos kell, hogy legyen minden résztvevő 

számára (lépésenkénti idő hozzáadás esetén például minden játékos rendelkezésére kell, 

hogy álljon a többletidő, amennyiben késleltetve indul meg a gondolkodási idő, úgy 

minden játékos számára ilyen időbeállítást kell biztosítani). Nem fordulhat elő, hogy egy 

versenyen egyes játékosok gondolkodási idejét többletidővel, másokét késleltetéssel, vagy 

többletidő nélkül határozzák meg.  

 

1.14 A versenyt 90 napon belül le kell játszani, ennél hosszabb versenyre csak a Minősítő 

Bizottság elnöke adhat engedélyt. E szabály alól csak a liga-versenyek és a nemzeti 

csapatbajnokságok jelentenek kivételt, azonban ezek sem tarthatnak tovább, mint 1 év. 

 

1.15 A 90 napnál hosszabb versenyek esetében a normakövetelmények kiszámításakor az 

ellenfél azon értékszámát kell használni, mely az adott forduló napján érvényes. 

 

1.16 A versenyt nemzetközi versenybíróknak (International Arbiter, IA), vagy FIDE 

versenybírónak (FIDE Arbiter, FA) kell vezetnie. A versenybírók ideiglenesen helyettest 

nevezhetnek ki, a játéktérben ugyanakkor legalább egy IA-nak, vagy FA-nak tartózkodnia 

kell.  

 

1.17 Egy címszerző verseny bírója semmilyen körülmények között nem vehet részt 

ugyanazon a versenyen játékosként. 
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1.2 A nemzetközi bajnokságokon elérhető címek 
 

1.21 Az alábbiak szerint a játékos ilyen versenyen  

(a) címet, 

(b) vagy normateljesítést, ebben az esetben az 1.42 – 1.49 pontok irányadóak. 

(c) vagy egyszeri teljesítmény szerinti címet érhet el. Ebben az esetben a 1.22, az 1.42 és az 

1.46 – 1.48 pontok irányadóak. 

 

1.22 Minden címhez szükséges az elérhető pontszám legalább 35%-ának megszerzése. Az 

alábbi táblázatokban szereplő eredmények a szükséges minimumteljesítményt jelentik.     

 

1.23 Az európai és regionális versenyeken vagy a FIDE bármely nemzetközi tagszervezetének 

versenyén abban az esetben szerezhető cím, illetve teljesíthető norma, amennyiben a 

tagszövetségek harmada, vagy a tagszövetségek közül legalább három képviselteti magát az 

eseményen. A versenyen résztvevők minimális száma 8. Az IBCA, ICSC és az IPCA 

világbajnokságai (ideértve az U20 világbajnokságot is) kivételt képeznek e szabály alól. 

 

1.23a Csoportok összevonása esetén az összevont csoportnak is meg kell felelnie az 1.23 

szerinti követelményeknek (legalább 8 versenyző legalább 3 különböző szövetségből). A cím 

odaítélhető az egyes alcsoportok legjobb játékosának, vagy játékosainak feltéve, hogy az 

alcsoportban van legalább 5 versenyző legalább 2 különböző szövetségből, és a játékos 

legalább 50%-os teljesítményt ér el. 

 

1.23b Az Olimpián, vagy más, az alábbi táblázatban szereplő eseményen elért norma 20 

játszmás normának felel meg, az elért teljesítmény szerinti cím 13 játszmás normának felel 

meg.  

 

1.3 A következő címeket a megfelelő publikált, vagy két elszámolási időszak 

közötti értékszám elérése esetén megadják 

 

1.31 FIDE mester  2300 

1.32 Mesterjelölt  2200 

1.33 Női FIDE mester 2100 

1.34 Női mesterjelölt  2000 
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1.4 A GM, IM, WGM, WIM címeket meg lehet szerezni a nemzetközi értékszám-szerző 

versenyeken elért normateljesítéssel is, ha teljesülnek az alábbiak: 

 

1.41 Játszmák száma: 

 

1.41a A játékosnak legalább 9 játszmát kell lejátszani, jóllehet 

1.41b A 7 fordulós kontinens  és világ csapatbajnokságokon  7 játszma is elegendő. A 8, vagy 

9 fordulós kontinens és világ csapatbajnokságokon is 7 játszma van előírva. 8 játszma is 

elegendő a Világkupán és a Női Egyéni Világbajnokságon. Ezek a 8 játszma során elért 

normák 9 játszmás normáknak felelnek meg.  

1.41c Amennyiben egy játékos kontumálás, vagy erőnyerés miatt csak 8 fordulóban játszott 

egy 9 fordulós versenyen, ugyanakkor már játszott a kívánt összetételű ellenfelek ellen és 8 

fordulóban teljesítette a normát, úgy teljesítménye 8 fordulós normateljesítésnek minősül. 

1.41d Ha a játékos a normát egy, vagy több egész ponttal túlteljesíti, akkor a játszmaszámot a 

versenyen a részére úgy kell kiszámolni, mintha annyival többet játszott volna, mint amennyi 

a túlteljesítése. 

 

1.42 Az alábbiak szerinti játszmákat nem szabad figyelembe venni: 

 

1.42a ha az ellenfél nem tartozik FIDE szövetséghez 

1.42b ha az ellenfél komputer, 

1.42c ha körmérkőzéses versenyen az ellenfél értékszám nélküli játékos, aki nem szerez 

legalább 0,5 pontot értékszámmal már rendelkező ellenfelei ellen.  

1.42d ha az eredmény nem a tábla mellett dőlt el, hanem elkontumálással, vagy bíráskodás 

folytán. Ha azonban egy játszma már megkezdődött és később kontumálják el, akkor azt 

figyelembe kell venni. Előfordulhat, hogy valakinek az utolsó fordulóban játszania kell, de 

megengedheti a vereséget is, ekkor, ha az ellenfelet elkontumálják, a normateljesítés érvényes 

marad. 

 

1.42e Ha egy játékos a verseny befejezése előtt már teljesítette a normát, akkor a későbbi 

fordulókat figyelmen kívül hagyhatja, feltéve, hogy  
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(a) már találkozott a kívánt összetételű ellenfelekkel, 

(b) az 1.41 pontban meghatározott számú játszmája megmarad, 

(c) a verseny teljes egészére vonatkozó összes követelménynek eleget tett.  

 

1.42f A versenyzőnek joga van figyelmen kívül hagyni egyes nyert játszmáit, ha a kívánt 

összetételű ellenfelek ellen még legalább az 1.41 pontban meghatározott számú  játszmája 

megmarad. A teljes versenytáblázatot azonban ilyen esetben is jelenteni kell. A teljes 

versenytáblázatot azonban ilyen esetben is jelenteni kell. Amennyiben egy versenyen a 

párosítás már a verseny kezdetekor ismert, a játékosnak a meghatározott pontszám elérésén 

túl a verseny teljes egészére vonatkozó összes követelménynek eleget kell tennie.  

 

1.42g Nem értékelhetők azok a versenyek, amelyeken egy, vagy több résztvevő érdekében 

menet közben változtatásokat hajtottak végre (pl. megváltoztatták a fordulók számát, vagy 

sorrendjét, különleges mérlegelés alapján adtak ellenfelet, aki eredetileg esetleg nem is volt 

résztvevő). 

1.43 Az ellenfelek szövetségei 
 

A címszerzésre törekvő játékos szövetségén kívül még legalább két szövetség játékosainak 

kell részt vennie és ez alól csak 1.43 a) - l.43 e) kivétel. Figyelembe kell venni továbbá az 

1.43 f) bekezdést is. 

 

1.43a Az egyéni nyílt, vagy férfi nemzeti bajnokság döntője, valamint az egyéni női nemzeti 

bajnokság. Nem jelentenek ugyanakkor kivételt a nemzeti bajnokságok abban az évben, 

amikor egy tagszövetség önállóan rendez szubkontinens-bajnokságot. 

1.43b A nemzeti csapatbajnokságok 

1.43c Zóna- és zónaközi versenyek 

1.43d A Minősítő Bizottság elnökének az előzetes engedélye alapján más típusú versenyek is 

figyelembe vehetők. 

1.43e Az olyan svájci versenyek, amelyeken legalább 3, nem a rendező szövetséghez tartozó, 

FIDE értékszámmal rendelkező játékosból legalább 20 indul és közülük legalább 10 játékos 

GM, IM, WGM vagy WIM címviselő. Más esetekben az 1.44 pont irányadó.  

1.43f A normák  közül legalább az egyiket  az 1.43 és 1.44 pontok szerinti, külföldi 

játékosokra vonatkozó követelménynek eleget tevő versenyen kell megszerezni.  
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1.44 A megkívánt ellenfelek maximális számát a következő egész számra való felkerekítéssel, 

minimális számát pedig a megelőző egész számra lefelé kerekítéssel kell kiszámítani.  

Az ellenfelek maximum 
3
/5 – e tartozhat a normát igénylő versenyző szövetségéhez, és az 

ellenfelek maximum 
2
/3 – a tartozhat egy szövetséghez.  Pontos számok az 1.7 alatti 

táblázatokban találhatóak. 

 

1.45 Az ellenfelek FIDE címei (a pontos számokat az 1.7 alatti táblázatok tartalmazzák): 

 

1.45a Az ellenfelek legkevesebb 50%-ának kell 0.31 szerinti címviselőnek (title holder, TH) 

lennie, nem számolva a CM és WCM címeket. 

  

1.45b GM normateljesítéshez az ellenfelek legalább
 1

/3 – a, legkevesebb 3 GM ellenfél 

szükséges (minimum of the opponents, MO).  

1.45c IM normateljesítéshez az ellenfelek legalább
 1

/3 – a, legkevesebb 3 IM, vagy GM 

ellenfél szükséges.  

1.45d WGM normateljesítéshez az ellenfelek legalább
 1

/3 – a, legkevesebb 3 WGM, IM, vagy 

GM ellenfél szükséges. 

1.45e WIM normateljesítéshez az ellenfelek legalább
 1

/3 – a, legkevesebb 3 WIM, WGM, IM, 

vagy GM ellenfél szükséges . 

 

1.45f Többkörös versenyeken a játékosok minimális száma 6.  Egy címviselő ellenfél címe 

csak egyszer vehető figyelembe, az 1.45 b-e bekezdések szerint. 

 

1.46 Az ellenfelek értékszáma 
 

1.46a A verseny kezdetekor érvényes értékszám listát (Fide Rating List, FRL) kell használni, 

kivéve az 1.15 pontban szabályozott eseteket. Egy a verseny kezdetének időpontjában 

átmenetileg kizárt szövetséghez tartozó játékos értékszámának meghatározása iránti igényt a 

FIDE Titkársághoz kell benyújtani.   

 

1.46b A normateljesítés szempontjából az ellenfelek legkisebb értékszáma (kiigazított 

értékszám küszöb) nem lehet kisebb, mint: 
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 Nagymesteri normánál:   2200 

 Nemzetközi mesteri normánál:  2050 

 Női nagymesteri normánál:   2000 

 Női nemzetközi mesteri normánál:  1850 

 

1.46c Egynél több ellenfél értékszámát nem szabad ezen kiigazított értékszám küszöbre 

felemelni. Ha egynél több ellenfél lenne a küszöb alatt, akkor a legalacsonyabb értékszámot 

kell felemelni.  

 

1.46d Az olyan értékszám nélküliek esetében, akik nem tartoznak 1.46 c alá, az értékszámot 

az értékszámküszöbre kell beállítani. Az aktuális értékszámküszöböt a FIDE 

értékszámszerzési szabályzata határozza meg. Az értékszámmal rendelkező ellenfelek számát 

az 1.7 alatti táblázatok tartalmazzák. Ez kiszámítható úgy is, hogy az értékszám nélküli 

ellenfelek száma nem lehet több 20%-nál (a számítás alapja: ellenfelek száma +1). 

1.47 Az ellenfelek értékszám átlaga 
 

1.47a Ez az ellenfelek értékszámainak az összege, osztva az ellenfelek számával és 

figyelembe véve 1.46c bekezdést. 

1.47b Az értékszám átlagot a legközelebbi egész számra kell kerekíteni. A 0,5 értéket felfelé 

kerekítjük. 

 

1.48 A teljesítmény szerinti értékszám (performance rating, Rp): 

A normateljesítéshez a játékosnak el kell érnie teljesítményével az alábbi értékszámokat: 

      „Performance” 

      minimum     minimum 

    kerekítés előtt   kerekítés után 

GM        2599,5          2600 

IM        2449,5          2450 

WGM        2399,5          2400 

WIM        2249,5          2250 

 

Rp számítása:  

Rp = Ra + dp (lásd az alábbi táblázatot), tehát 
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Rating Performance = ellenfelek értékszámátlaga + élőpontban kifejezett különbség „dp” a 

FIDE értékszám számítási szabályzat a 8.1a  táblázat szerint. (százalékban kifejezett elért 

pontszám „p” átszámítása (kifejezése) értékszám különbségre „dp”). 

 

1.48a Az ellenfelek minimális értékszám-átlaga 2380 GM norma, 2230 IM norma, 2180 

WGM norma, és 2030 WIM norma esetében. 

 

1.49p dp p dp p dp p dp p dp p dp 

1.0 800 .83 273 .66 117 .49 -7 .32 -133 .15 -296 

.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31 -141 .14 -309 

.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30 -149 .13 -322 

.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29 -158 .12 -336 

.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28 -166 .11 -351 

.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27 -175 .10 -366 

.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26 -184 .09 -383 

.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25 -193 .08 -401 

.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24 -202 .07 -422 

.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23 -211 .06 -444 

.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22 -220 .05 -470 

.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21 -230 .04 -501 

.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20 -240 .03 -538 

.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19 -251 .02 -589 

.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18 -262 .01 -677 

.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17 -273 .00 -800 

.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16 -284     

 

1.5 A cím elnyerésének feltételei a normateljesítések birtokában 
 

1.51  Két, vagy több normateljesítés legalább 27 játszmából. 

1.52  Ha egyazon normateljesítés egynél több címre is vonatkoztatható, akkor azt minkét 

címigénylésnél fel lehet használni. 
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1.53  Valamikor el kell érni a következő értékszámokat: 

 

  GM  ≥2500 

  IM  ≥2400 

  WGM  ≥2300 

  WIM  ≥2200 

 

1.53 a Nem kell megvárni az iménti értékszámok publikálását. A követelmény teljesítése egy 

értékszám periódus közepén is, sőt egy verseny közben is érvényes. Ilyenkor a játékosnak 

joga van a későbbi eredményeket a címigényléskor figyelmen kívül hagyni. A bizonyítás 

kötelessége azonban az ilyen helyzetekben a címért folyamodó játékos szövetségére hárul.  

Ajánlatos, hogy a játékos azonnal kérjen igazolást a fő versenybírótól, mihelyt a verseny 

közben elérte a kívánt értékszámot. Az igazolásnak tartalmaznia kell a játszmák pontos idejét 

is. A FIDE a publikálatlan értékszámokat csak az Értékszám Adminisztrátor és a Minősítő 

Bizottság jóváhagyása után fogadja el. A két elszámolási időszak között elért értékszámok 

jóváhagyására kizárólag azután kerülhet sor, hogy a FIDE az adott időszakra vonatkozó 

összes versenyeredményt megkapta és elszámolta az értékszám változásokat. 

 

1.54 Az eredmény csak akkor jogosít a címre, ha azt a verseny időpontjában érvényes 

Nemzetközi Címszerzési Szabályzat előírásainak betartásával teljesítették. 

 

1.55 A 2005. július 1-e előtt teljesített normákat legkésőbb 2013. június 30-ig a FIDE-vel 

nyilvántartásba kell vetetni, ennek hiányában ezek a normák elévültnek tekintendők.  
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1.6 A címszerző versenyekkel szemben támasztott követelmények összefoglalása 
 

Naponta lejátszható játszmák száma kettőnél nem több 1.13 

Teljes gondolkodási idő alapkövetelmények  1.13 

A verseny időtartama 90 napon belül, kivételek 1.14 

Az adminisztrációért felelős nemzetközi, vagy FIDE versenybíró 1.16 

Játszmák száma legalább 9 (7-9 fordulós világ, vagy 

kontinens csapatbajnokságokon 

legalább 7) 

1.41 a-d 

A verseny típusa nem egyéni párosmeccs 1.1 

Figyelembe nem vehető játszmák - komputer ellen, 

- zsűri, vagy versenybíró által 

törölt,illetvetáblán kívüli ítélkezéssel 

eldöntött, 

- a kezdés előtt elkontumált, 

- FIDE tagszövetséghez nem tartozó 

ellenfél ellen 

1.42 

GM normánál GM-ek száma legalább az ellenfelek
 1

/3 – a, 

legkevesebb 3 GM 

1.45 b 

IM normánál IM-ek száma legalább az ellenfelek
 1

/3 – a, 

legkevesebb 3 IM 

1.45 c 

WGM normánál címviselők száma legalább az ellenfelek
 1

/3 – a, 

legkevesebb 3 WGM 

 

1.45 d 

WIM normánál WIM-ek számára legalább az ellenfelek
 1

/3 – a, 

legkevesebb 3 WIM 

 

1.45 e 

Minimum performance  GM 2600, IM 2450, WGM 2400, 

WIM 2250 

 

1.48 

Ellenfelek minimális értékszám-

átlaga 

2380 GM, 2230 IM, 2180 WGM, 

2030 WIM esetében 

1.7 

Minimálisan elérendő pontszám 35 % 1.7 
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1.7 Az ellenfelekkel szemben támasztott követelmények összefoglalása 
 

Csak 7 fordulós világ-, illetve kontinens csapatbajnokságon alkalmazható  

 

7 forduló GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma  3 gm 3 im 3 wgm 3 wim 

értékszám küszöb 1 játékos számára  2200 2050 2000 1850 

címviselők száma  4 4 4 4 

értékszám nélküliek max. száma  1 1 1 1 

egy szövetséghez tartozók max. száma lényegtelen lényegtelen lényegtelen lényegtelen 

a pályázó szövetségéhez tartozók max. száma  lényegtelen lényegtelen lényegtelen lényegtelen 

más szövetséghez tartozók min. száma  lényegtelen lényegtelen lényegtelen lényegtelen 

5½ 2380-2441 2230-2291 2180-2241 2030-2091 

5 2442-2497 2292-2347 2242-2297 2092-2147 

4½  2498-2549 2348-2399 2298-2349 2148-2199 

4  2550-2599 2400-2449 2350-2399 2200-2249 

3½  2600-2649 2450-2499 2400-2449 2250-2299 

3  2650-2701 2500-2551 2450-2501 2300-2351 

2½  ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 

 

Csak 8, vagy 9 fordulós világ-, illetve kontinens csapatbajnokságon alkalmazható. 

Alkalmazható továbbá a Világkupa és a Női Világbajnokság 8. fordulója után. A két 

utóbbi eseményen a 8 játszma során teljesített normák a címszerzéshez szükséges 27 

játszmás norma számításakor 9 játszmás normának felelnek meg. 

 

8 forduló  GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 3 gm 3 im 3 wgm 3 wim 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 4 4 4 4 

értékszám nélküliek max. száma 1 1 1 1 

egy szövetséghez tartozók max. száma lényegtelen lényegtelen lényegtelen lényegtelen 

a pályázó szövetségéhez tartozók max.száma lényegtelen lényegtelen lényegtelen lényegtelen 
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más szövetséghez tartozók min. száma lényegtelen lényegtelen lényegtelen lényegtelen 

6½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

6  2407-2458 2257-2308 2207-2258 2057-2108 

5½  2459-2504 2309-2354 2259-2304 2109-2154 

5  2505-2556 2355-2406 2305-2356 2155-2206 

4½  2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 

4  2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 

3½ 2643-2686 2493-2536 2443-2486 2293-2336 

3 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

A szövetségi összetételre vonatkozó szabályozás alól kivételt jelentenek az olyan svájci 

versenyek, amelyeken legalább 3, nem a rendező szövetséghez tartozó, FIDE értékszámmal 

rendelkező játékosból legalább 20 indul és közülük legalább 10 játékos GM, IM, WGM vagy 

WIM címviselő. A vonatkozó sorokat *-gal jelöltük. Az értékszámküszöbre, valamint a 

legkisebb értékszámmal rendelkező játékosra vonatkozó szabályozás az 1.46c bekezdésben 

található.  

9 forduló  GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 3 gm 3 im 3 wgm 3 wim 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 5 5 5 5 

értékszám nélküliek max. száma 2 2 2 2 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 6 6 6 6 

*a pályázó szövetségéhez tartozók max.száma 5 5 5 5 

7 2380-2433 2230-2283 2180-2233 2030-2083 

6½ 2434-2474 2284-2324 2234-2274 2084-2124 

6 2475-2519 2325-2369 2275-2319 2125-2169 

5½ 2520-2556 2370-2406 2320-2356 2170-2206 

5 2557-2599 2407-2449 2357-2399 2207-2249 

4½ 2600-2642 2450-2492 2400-2442 2250-2292 

4 2643-2679 2493-2529 2443-2479 2293-2329 

3½ ≥2680 ≥2530 ≥2480 ≥2330 
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10, vagy több fordulós versenyek esetén előfordulhat, hogy egy megnyert játszma töröltetése 

előnyös a címszerzésre törekvő játékosnak.  

Az alábbiakban az SR megjelölés egyfordulós versenyekre (single round event), a DR 

megjelölés pedig kétfordulós körmérkőzésekre (double round event) vonatkozik. Az ’if’’ 

jelentése ’ ha, esetében ’ 

 

10 forduló GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek 

száma 

4 gm 

 

4 im 

 

4 wgm 

 

4 wim 

 

*más szövetséghez tartozók min. 

száma 

2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma SR DR SR DR SR DR SR DR 

értékszám nélküliek max. száma 5 3 5 3 5 3 5 3 

*egy szövetséghez tartozók max. 

száma 

2 1 2 1 2 1 2 1 

*a pályázó szövetségéhez tartozók 

max. száma 

6 3 6 3 6 3 6 3 

Címmel rendelkező ellenfelek 

száma 

6 3# 6 3# 6 3# 6 3# 

8 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

7½ 2407-2450 2257-2300 2207-2250 2057-2100 

7 2451-2489 2301-2339 2251-2289 2101-2139 

6½ 2490-2527 2340-2377 2290-2327 2140-2177 

6 2528-2563 2378-2413 2328-2363 2178-2213 

5½ 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 

5 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 

4½ 2636-2671 2486-2521 2436-2471 2286-2321 

4 2672-2709 2522-2559 2472-2509 2322-2359 

3½ ≥2710 ≥2560 ≥2510 ≥2360 

# Amennyiben 6 résztvevő közül 4 egyazon szövetséghez tartozna, a fennmaradó 2 játékos 

egyike sem teljesíthetne normát.  
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11 forduló GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 4 gm 4 im 4 wgm 4 wim 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 6 6 6 6 

értékszám nélküliek max. száma 2 2 2 2 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 7 7 7 7 

*a pályázó szövetségéhez tartozók max. száma 6 6 6 6 

9 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 

8½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 

8 2425-2466 2275-2316 2225-2266 2075-2116 

7½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 

7 2498-2534 2348-2384 2298-2334 2148-2184 

6½ 2535-2563 2385-2413 2335-2363 2185-2213 

6 2564-2599 2414-2449 2364-2399 2214-2249 

5½ 2600-2635 2450-2485 2400-2435 2250-2285 

5 2636-2664 2486-2514 2436-2464 2286-2314 

4½ 2665-2701 2515-2551 2465-2501 2315-2351 

4 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 
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12 forduló 

GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek 

száma 

4 gm 

 

4 im 

 

4 wgm 

 

4 wim 

 

*más szövetséghez tartozók min. 

száma 

2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

  SR DR SR DR SR DR SR DR 

címviselők száma 6 3 6 3 6 3 6 3 

értékszám nélküliek max. száma 2 1 2 1 2 1 2 1 

*egy szövetséghez tartozók max. 

száma 

8 4 8 4 8 4 8 4 

*a pályázó szövetségéhez tartozók 

max. száma. 

7 3# 7 3# 7 3# 7 3# 

9½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

9 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 

8½ 2442-2474 2292-2324 2242-2274 2092-2124 

8 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 

7½ 2505-2542 2355-2392 2305-2342 2155-2192 

7 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 

6½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 

6 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 

5½ 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 

5 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 

4½ ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 

 

# Amennyiben 7 résztvevő közül 4 egyazon szövetséghez tartozna, a fennmaradó 3 játékos 

egyike sem teljesíthetne normát. 

 

Az SR megjelölés egyfordulós versenyekre (single round event), a DR megjelölés pedig 

kétfordulós körmérkőzésekre (double round event) vonatkozik. 
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13 forduló GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 5 gm 5 im 5 wgm 5 wim 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 7 7 7 7 

értékszám nélküliek max. száma 2 2 2 2 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 8 8 8 8 

*a pályázó szövetségéhez tartozók max. száma 7 7 7 7 

10½ 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 

10 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 

9½ 2425-2458 2275-2308 2225-2258 2075-2108 

9 2459-2489 2309-2339 2259-2289 2109-2139 

8½ 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 

8 2513-2542 2363-2392 2313-2342 2163-2192 

7½ 2543-2570 2393-2420 2343-2370 2193-2220 

7 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 

6½ 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 

6 2629-2656 2479-2506 2429-2456 2279-2306 

5½ 2657-2686 2507-2536 2457-2486 2307-2336 

5 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 
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14 forduló (csak 13 fordulónak 

számít)  

GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek 

száma 

5 gm 

3 gm if DR 

5 im 

 

5 wgm 

 

5 wim 

 

*más szövetséghez tartozók min. 

száma 

2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

  SR DR SR DR SR DR SR DR 

címviselők száma 7 4 7 4 7 4 7 4 

értékszám nélküliek max. száma 3 1 3 1 3 1 3 1 

*egy szövetséghez tartozók max. 

száma 

9 4 9 4 9 4 9 4 

*a pályázó szövetségéhez tartozók 

max.száma. 

8 4# 8 4# 8 4# 8 4# 

11 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

10½ 2407-2441 2257-2291 2207-2241 2057-2091 

10 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 

9½ 2467-2497 2317-2347 2267-2297 2117-2147 

9 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 

8½ 2520-2549 2370-2399 2320-2349 2170-2199 

8 2550-2570 2400-2420 2350-2370 2200-2220 

7½ 2571-2599 2421-2449 2371-2399 2221-2249 

7 2600-2628 2450-2478 2400-2428 2250-2278 

6½ 2629-2649 2479-2499 2429-2449 2279-2299 

6 2650-2679 2500-2529 2450-2479 2300-2329 

5½ 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 

5 ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 

 

# Amennyiben 8 résztvevő közül 5 egyazon szövetséghez tartozna, a fennmaradó 3 játékos 

egyike sem teljesíthetne normát. 
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15 forduló (csak 13 fordulónak számít) GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 5 gm 5 im 5 wgm 5 wim 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 8 8 8 8 

értékszám nélküliek max. száma 3 3 3 3 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 10 10 10 10 

*a pályázó szövetségéhez tartozók max. száma 9 9 9 9 

12 2380-2388 2230-2238 2180-2188 2030-2038 

11½ 2389-2424 2239-2274 2189-2224 2039-2074 

11 2425-2450 2275-2300 2225-2250 2075-2100 

10½ 2451-2474 2301-2324 2251-2274 2101-2124 

10 2475-2504 2325-2354 2275-2304 2125-2154 

9½ 2505-2527 2355-2377 2305-2327 2155-2177 

9 2528-2549 2378-2399 2328-2349 2178-2199 

8½ 2550-2578 2400-2428 2350-2378 2200-2228 

8 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

7½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

7 2621-2649 2471-2499 2421-2449 2271-2299 

6½ 2650-2671 2500-2521 2450-2471 2300-2321 

6 2672-2694 2522-2544 2472-2494 2322-2344 

5½ ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345 
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16 forduló (csak 13 fordulónak 

számít) 

GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 6 gm 

3 gm if DR 

6 im 

3 im if DR 

6 wgm 

3 wgm if 

DR 

6 wim 

3 wim if 

DR 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

  SR DR SR DR SR DR SR DR 

címviselők száma 8 4 8 4 8 4 8 4 

értékszám nélküliek max. száma 3 1 3 1 3 1 3 1 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 10 5 10 5 10 5 10 5 

*a pályázó szövetségéhez tartozók 

max.száma. 

9 4 9 4 9 4 9 4 

12½ 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

12 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 

11½ 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 

11 2459-2482 2309-2332 2259-2282 2109-2132 

10½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 

10 2505-2534 2355-2384 2305-2334 2155-2184 

9½ 2535-2556 2385-2406 2335-2356 2185-2206 

9 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 

8½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

8 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

7½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 

7 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 

6½ 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 

6 ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 
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17 forduló (csak 13 fordulónak számít) GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 6 gm 6 im 6 wgm 6 wim 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 9 9 9 9 

értékszám nélküliek max. száma 3 3 3 3 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 11 11 11 11 

*a pályázó szövetségéhez tartozók max. száma 10 10 10 10 

13½ 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 

13 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 

12½ 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 

12 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 

11½ 2467-2489 2317-2339 2267-2289 2117-2139 

11 2490-2512 2340-2362 2290-2312 2140-2162 

10½ 2513-2534 2363-2384 2313-2334 2163-2184 

10 2535-2556 2385 2406 2335-2356 2185-2206 

9½ 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 

9 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

8½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

8 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 

7½ 2643-2664 2493-2514 2443-2464 2293-2314 

7 2665-2686 2515-2536 2465-2486 2315-2336 

6½ ≥2687 ≥2537 ≥2487 ≥2337 
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18 forduló (csak 13 fordulónak 

számít) 

GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek 

száma 

6 gm 

3 gm if DR 

6 im 

 

6 wgm 

 

6 wim 

 

*más szövetséghez tartozók min. 

száma 

2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

  SR DR SR DR SR DR SR DR 

címviselők száma 9 5 9 5 9 5 9 5 

értékszám nélküliek max. száma 3 2 3 2 3 2 3 2 

*egy szövetséghez tartozók max. 

száma 

12 6 12 6 12 6 12 6 

*a pályázó szövetségéhez tartozók 

max.száma. 

10 5 10 5 10 5 10 5 

14 2380-2406 2230-2256 2180-2206 2030-2056 

13½ 2407-2433 2257-2283 2207-2233 2057-2083 

13 2434-2458 2284-2308 2234-2258 2084-2108 

12½ 2459-2474 2309-2324 2259-2274 2109-2124 

12 2475-2497 2325-2347 2275-2297 2125-2147 

11½ 2498-2519 2348-2369 2298-2319 2148-2169 

11 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 

10½ 2543-2556 2393-2406 2343-2356 2193-2206 

10 2557-2578 2407-2428 2357-2378 2207-2228 

9½ 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

9 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

8½ 2621-2642 2471-2492 2421-2442 2271-2292 

8 2643-2656 2493-2506 2443-2456 2293-2306 

7½ 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 

7 2680-2701 2530-2551 2480-2501 2330-2351 

6½ ≥2702 ≥2552 ≥2502 ≥2352 
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19 forduló (csak 13 fordulónak számít) GM IM WGM WIM 

Címmel rendelkező ellenfelek száma 7 gm 7 im 7 wgm 7 wim 

*más szövetséghez tartozók min. száma 2 2 2 2 

értékszám küszöb 1 játékos számára 2200 2050 2000 1850 

címviselők száma 10 10 10 10 

értékszám nélküliek max. száma 4 4 4 4 

*egy szövetséghez tartozók max. száma 12 12 12 12 

*a pályázó szövetségéhez tartozók max. száma 11 11 11 11 

15 2380-2397 2230-2247 2180-2197 2030-2047 

14½ 2398-2415 2248-2265 2198-2215 2048-2065 

14 2416-2441 2266-2291 2216-2241 2066-2091 

13½ 2442-2466 2292-2316 2242-2266 2092-2116 

13 2467-2482 2317-2332 2267-2282 2117-2132 

12½ 2483-2504 2333-2354 2283-2304 2133-2154 

12 2505-2519 2355-2369 2305-2319 2155-2169 

11½ 2520-2542 2370-2392 2320-2342 2170-2192 

11 2543-2563 2393-2413 2343-2363 2193-2213 

10½ 2564-2578 2414-2428 2364-2378 2214-2228 

10 2579-2599 2429-2449 2379-2399 2229-2249 

9½ 2600-2620 2450-2470 2400-2420 2250-2270 

9 2621-2635 2471-2485 2421-2435 2271-2285 

8½ 2636-2656 2486-2506 2436-2456 2286-2306 

8 2657-2679 2507-2529 2457-2479 2307-2329 

7½ 2680-2694 2530-2544 2480-2494 2330-2344 

7 ≥2695 ≥2545 ≥2495 ≥2345 
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1.8 Igazolás kiállítása címszerző versenyeken  
 

A fő versenybírónak négy példányban kell a címszerzésre jogosító igazolásokat kiállítani. 

Példányt kap a játékos és szövetsége, a szervező szövetség és a FIDE. Azt tanácsoljuk a 

játékosoknak, hogy még elutazás előtt kérjék a fő versenybírótól az igazolást („certificate”). A 

fő versenybíró felelős azért, hogy a TRF fájlt a FIDE részére eljutassa. 

 

1.9 A versenyjelentés 
 

A címszerző versenyeket az 1.11 szerint nyilvántartásba kell vetetni. 

 

1.91 A verseny vége alatt az utolsó forduló időpontját kell érteni, és ettől az időponttól kell 

számtani a versenyjelentéssel kapcsolatos határidőket is. 

 

1.92 A nyilvántartásba vett verseny főbírója felelős azért, hogy az elektronikus formátumú 

versenyjelentést (tournament report file, TRF fájl) legkésőbb a verseny végét követő 7 napon 

belül elküldje a rendező szövetség megbízott felelősének. A szövetség megbízott felelősének 

a verseny végét követő 30 napon belül kell feltöltenie  a FIDE megfelelő felületére, a rating 

server-re.  

 

1.93 A 90 napon túl beérkező versenyjelentések érvénytelennek tekintendőek, és a bennük 

feltüntetett eredmények alapján nem kerülhet sor értékszám-elszámolásra és címszerzésre. 

 

A versenyjelentés késedelmes megküldésének díjai 

 

 

Verseny jellege 30 napon 

belül 

60 napon 

belül 

90 napon belül 90 napon belül meg nem 

küldött versenyjelentések 

egyéni, vagy csapat 

svájci rendszer;  

más rendszer és 

Ra<2300 

játékosonként 

1 euro  

100% 

pótdíj 

200% pótdíj 300% pótdíj. A Minősítő 

Bizottság az eset 

kivizsgálását követően  

további bírság kirovására is 

javaslatot tehet. nem svájci rendszer és 

Ra <2400 

60 euro 
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nem svájci rendszer és 

Ra <2500 

90 euro 

nem svájci rendszer és 

Ra <2600 

120 euro 

nem svájci rendszer és 

Ra  > 2600 

150 euro 

 

 

 1.94 A versenyjelentésnek minimális követelményként tartalmaznia kell a címet megszerző 

játékosok játszmáinak adatbázisát is.  

1.10 A címszerzésre irányuló igénylési eljárás 
 

1.10.a Az automatikusan rögzítésre kerülő címek esetében a verseny főbírója megküldi az 

eredményeket a FIDE Titkárság részére, amely ezt követően a Minősítő Bizottság Elnökével 

együttműködve elkészíti a lehetséges címek listáját és tájékoztatja azt a szövetséget, melyhez 

a címszerzésben érintett játékos tartozik. Miután ez a szövetség megerősíti a cím iránti igényt, 

a FIDE jóváhagyja a címszerzést.  

 

1.10b Cím kérelmezése esetén, a kérelmet a kérelmező játékos szövetségének kell aláírással 

ellátni és megküldeni a FIDE részére. Amennyiben ennek teljesítését a játékos szövetsége 

megtagadja, úgy a játékosnak egyénileg kell eljuttatnia kérelmét a FIDE részére. Ebben az 

esetben a kérelmezés költségei a játékost terhelik. Minden igazoláson szerepelnie kell a 

versenyek fő versenybírója és a versenyért felelős szövetség képviselője aláírásának. 

 

2.0 Az igénylési eljárás: 

 

A 0.31, 0.34 pontokban felsorolt címek igényléséhez a megfelelő formanyomtatványok a 

FIDE honlapján találhatóak meg (elérhetőek a következő menüpontokat kiválasztva a 

www.fide.com oldalon: FIDE → Handbook → International Title Regulations (Qualification 

Commission → FIDE Title Regulations effective from 1 July 2013 az oldal alján). 

 

 

 

http://www.fide.com/
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=163&view=article
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A formanyomtatványok jegyzéke: 

       Normaigazolás   Felterjesztési űrlap 

GM, IM, WGM, WIM normateljesítés igazolása     IT1    IT2 

 

Versenyjelentési űrlap       IT3 

 

2.1 A címigényléseket ezeken a formanyomtatványokon kell összeállítani, és minden 

szükséges információt mellékelni. 

GM IT2, IT1 mindegyik eredménytáblázattal 

IM IT2, IT1 mindegyik eredménytáblázattal 

WGM IT2, IT1 mindegyik eredménytáblázattal 

WIM IT2, IT1 mindegyik eredménytáblázattal 

 

2.2 Az igényléseket a jelölt szövetségének ahhoz a FIDE szervezeti egységhez kell elküldeni, 

amelyik az elbírálásban illetékes. A díj megfizetéséért a nemzeti szövetség a felelős. 

 

2.3 Az igénylések elbírálásának a határideje 60 nap. Az ennél rövidebb határidő 

kikényszerítése esetén 50% felárat kell fizetni. A FIDE Kongresszusának, Elnökségének, 

vagy Intéző Bizottságának ülésének idején beérkező címigénylések bírálatáért 100% 

díjpótlékot kell fizetni. Nem kell díjpótlékot fizetni abban az esetben, ha az utolsó 

normateljesítés olyan későn történt, hogy a határidő nem vehető figyelembe. 

 

2.4 A minden szükséges információt tartalmazó címigényléseket a FIDE honlapján legalább 

60 nappal a végső határidő előtt kell fel kell tüntetni. Ez azért van így, hogy minden 

ellenvetést naplózni lehessen. 

 

A nemzetközi bajnokságokon elérhető címek (táblázatok) 

Az 1.24a és 1.24b táblázatokban használt fogalmak: arany = holtverseny eldöntése után 1. 

hely; 1.hely= a holtverseny eldöntése utáni (pl. szétvívás) legjobb 3 játékos; norma= 9 

játszmás norma (kivéve, ha más van feltüntetve); szubkontinens= zóna-, zónaközi, az Arab-

félsziget (Arab), A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN), és regionális ifjúsági, 

illetve iskolás versenyeket. Valamennyi kontinens legfeljebb 3 olyan regionális ifjúsági, 

illetve iskolás versenyt jelölhet ki, amelyen automatikusan regisztrálásra kerülő címet lehet 

szerezni.  További rövidítések: IBCA=Vakok Nemzetközi Sakkszövetsége, ICSC=Siketek 

Nemzetközi Sakkszövetsége, IPCA=Mozgássérültek Nemzetközi Sakkszövetsége. 
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1.24a táblázat 

Esemény (Női) WGM WIM WFM WCM 

VB bejutás a legjobb 8 közé = 

cím 

játékban elért eredmény 

alapján = cím 

    

Olimpia 9 vagy több játszmás WGM 

értékszámteljesítmény 13 

játszmás normának, 9, vagy 

több játszmás WGM norma, 

20 játszmás normának számít 

9 vagy több játszmás WIM 

értékszámteljesítmény 13 

játszmás normának, 9, vagy 

több játszmás WIM norma, 

20 játszmás normának számít 

9, vagy több 

játszmából  ≥  

65%= cím 

7, vagy több 

játszmából  ≥  

50% = cím 

Csapat VB     7, vagy több 

játszmából  ≥  

65%= cím 

7, vagy több 

játszmából  ≥  

50%= cím 

Amatőr VB     arany = cím 1.hely,ezüst, 

vagy bronz = 

cím 

65 éven felüliek, 50 

éven felüliek, 20 éven 

aluliak világbajnoksága 

arany=cím 

1. hely=norma 

1. hely=cím 

ezüst és bronz=cím 

    

U18 VB arany=norma 1. hely=cím 

ezüst és bronz=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U16 VB   arany=cím  

1. hely=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U14 VB   arany=cím 1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 

U12 VB, Iskolások 

Egyéni 

Sakkvilágbajnoksága 

U17; U15; U13 

    1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 

U10 és U8 VB  

Iskolások Egyéni 

Sakkvilágbajnoksága 

U11; U9; U7 

      1.hely,ezüst, 

vagy bronz = 

cím 

          

Csapat 

kontinensbajnokság 

    7, vagy több 

játszmából  ≥  

65%= cím 

7, vagy több 

játszmából  ≥  

50%= cím 

Egyéni 

kontinensbajnokság 

arany=cím 

1. hely=norma 

1. hely=cím 

ezüst és bronz=cím 

    

65 éven felüliek, 50 

éven felüliek 

kontinensbajnoksága 

U20 kontinens- és 

regionális bajnokság 

arany=cím 1. hely=cím 

ezüst és bronz=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

 

U18 kontinens- és 

regionális bajnokság 

  arany=cím 

1. hely=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U16 kontinens- és 

regionális bajnokság 

  arany=norma 1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 

U14,U12 kontinens- és 

regionális bajnokság; 

Iskolások Egyéni 

kontinensbajnoksága 

U17; U15; U13 

    arany=cím ezüst és 

bronz=cím 
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Amatőr 

kontinensbajnokság; 

U10,U8 kontinens- és 

regionális bajnokság; 

Iskolások Egyéni 
kontinensbajnoksága 

U11; U9; U7 

      1. hely, ezüst 

és bronz 
=cím  

Egyéni szubkontinens 
bajnokság  

  1. hely=cím 
ezüst és bronz=cím 

9, vagy több 
játszmából  ≥  

65%= cím 

9, vagy több 
játszmából  ≥  

50%= cím 

Nemzetközösségi 
játékok 

IBCA, ICSC, IPCA 

egyéni 

  1. hely=cím 
ezüst és bronz=norma 

ezüst és 
bronz=cím 

  

IBCA, ICSC, IPCA 

U20 

    1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 

 

1.24b táblázat 

Esemény GM IM FM CM 

Világkupa bejutás a legjobb 16 közé = 

cím 

játékban elért eredmény 

alapján = cím 

    

Női VB győztes=cím 

döntős=norma 

döntős=cím     

Olimpia 9 vagy több játszmás GM 
értékszámteljesítmény 13 

játszmás normának,  9, vagy 

több játszmás GM norma, 20 

játszmás normának számít 

9 vagy több játszmás IM 
értékszámteljesítmény 13 

játszmás normának,  9, vagy 

több játszmás IM norma, 20 

játszmás normának számít 

9, vagy több 
játszmából  ≥  

65%= cím 

7, vagy több 
játszmából  ≥  

50% = cím 

Csapat VB     7, vagy több 

játszmából  ≥  

65%= cím 

7, vagy több 

játszmából  ≥  

50%= cím 

Amatőr VB     arany = cím 1.hely,ezüst, 

vagy bronz = 

cím 

65 éven felüliek, 50 

éven felüliek, 20 éven 

aluliak világbajnoksága 

arany=cím 

1. hely=norma 

1. hely=cím 

ezüst és bronz=cím 

    

U18 VB arany=norma 1. hely=cím 

ezüst és bronz=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U16 VB   arany=cím  

1. hely=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U14 VB   arany=cím 1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 

 

U12 VB, Iskolások 

Egyéni 

Sakkvilágbajnoksága 

U17; U15; U13 

    1. hely=cím ezüst és 
bronz=cím 

U10 és U8 VB  

Iskolások Egyéni 

Sakkvilágbajnoksága 
U11; U9; U7 

      1.hely,ezüst, 

vagy bronz = 

cím 
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Csapat 

kontinensbajnokság 

     

7, vagy több 

játszmából  ≥  

65%= cím 

 

7, vagy több 

játszmából  ≥  

50%= cím 

Egyéni 

kontinensbajnokság 

arany=cím 

1. hely=norma 

1. hely=cím 

ezüst és bronz=cím 

    

65 éven felüliek, 50 

éven felüliek 

kontinensbajnoksága 

U20 kontinens- és 

regionális bajnokság 

arany=cím 1. hely=cím 

ezüst és bronz=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U18 kontinens- és 

regionális bajnokság 

  arany=cím 

1. hely=norma 

ezüst és 

bronz=cím 

  

U16 kontinens- és 

regionális bajnokság 

  arany=norma 1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 

U14,U12 kontinens- és 

regionális bajnokság; 

Iskolások Egyéni 

kontinensbajnoksága 

U17; U15; U13 

    arany=cím ezüst és 

bronz=cím 

Amatőr 

kontinensbajnokság; 

U10,U8 kontinens- és 

regionális bajnokság; 

Iskolások Egyéni 
kontinensbajnoksága 

U11; U9; U7 

      1. hely, ezüst 

és bronz 

=cím  

Egyéni szubkontinens 
bajnokság  

  1. hely=cím 
ezüst és bronz=cím 

9, vagy több 
játszmából  ≥  

65%= cím 

9, vagy több 
játszmából  ≥  

50%= cím 

Nemzetközösségi 
játékok 

IBCA, ICSC, IPCA 

egyéni 

  1. hely=cím 
ezüst és bronz=norma 

ezüst és 
bronz=cím 

  

IBCA, ICSC, IPCA 

U20 

    1. hely=cím ezüst és 

bronz=cím 
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A FIDE nemzetközi versenybírói címszerzés szabályzata 

Jóváhagyta a FIDE Közgyűlése 1982-ben 

A FIDE Közgyűlése 1984 és 2012 között többször módosította 

 

 

1. Bevezetés 
 

1.1 E szabályzatot kizárólag a Közgyűlés változtathatja meg a Bíró Bizottság előterjesztése 

alapján 

 

1.1.1 A mondott változtatásokat, 2004-et követően 4 évente lehet átvezetni (hacsak a 

Bizottság nem észleli a sürgős változtatás szükségességét). 

 

1.1.2 Minden változtatás a döntést hozó Közgyűlés utáni év július 1-ével lép életbe. 

  

1.1.3 A következő címek adományozhatók: nemzetközi bíró (IA) és FIDE bíró (FA). 

 

1.1.4 A címek az adományozás, illetve regisztrálás pillanatától kezdődően életre szólóak. 

 

1.1.5 Az adományozó a FIDE Versenybírói Bizottsága. 

 

1.1.6 A Közgyűlés a Bírói Tanácsot ugyanarra az időszakra nevezi ki, mint a FIDE elnökét. A 

Bírói Bizottság elnökét a FIDE elnöke nevezi ki, a Bizottság titkárát a FIDE elnökével való 

egyeztetés után a Bizottság elnöke nevezi ki. A Bizottság további 11 tagja szavazati joggal 

rendelkezik. Az egyes tagszövetségek legfeljebb egy képviselőt delegálhatnak a Bizottságba.  

 

1.1.7 A FIDE Elnöksége vagy Végrehajtó Bizottsága a Versenybíró Bizottság elnökével való 

konzultáció alapján, de csak egyértelmű esetekben adományozhatja a 1.1.3 alatti címeket. 

 

1.1.8 A Bizottság általában a Közgyűlés megnyitása előtt közvetlenül hozza meg a döntéseit.  

 

1.1.9 Különleges esetekben a Bizottság elfogadhat egy címet levélbeni szavazás útján is.  
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2. A versenybírói normák általános szabályai 
 

2.1.1 Versenyforma: svájci, kör vagy más 

 Verseny minősítése: VB, EB (kontinensbajnokság), nemzetközi és nemzeti 

 Verseny típus: egyéni, csapat 

 Igazolás: a normáról kiadható igazolások darabszáma 

 Normák: a felterjesztéshez beadható normák száma 

 

Forma Minősítés Típus Igazolás  Norma 

- VB - korlátlan - 

- Kontinens- és EB - korlátlan - 

svájci Nemzetközi - 50 játékosonként 1 

db 

korlátlan 

svájci Nemzeti Bajnokság egyéni 

(felnőtt) 

legfeljebb 2 db legfeljebb 2 db 

svájci 

 

Nemzeti Bajnokság csapat legfeljebb 2 db legfeljebb 2 db 

rapid sakk Világ és 

kontinensbajnokság 

- -- legfeljebb 2 db 

 

2.1.2 A nemzeti csapatbajnokság legmagasabb osztályában az a FA és IA bírói teljesítmény 

értékelhető, ahol a verseny a következő feltételeknek megfelel: 

 

1. csapatonként legalább 4 tábla 

2. legkevesebb 10 résztvevő csapat 

3. az összes játékosnak legalább 60%-a rendelkezik FIDE értékszámmal. 

4. legkevesebb 5 forduló 

 

2.1.3 IA/FA címért csak 21 évnél idősebbek folyamodhatnak.  
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3. A FIDE bírói (FA) címmel kapcsolatos követelmények 
 

3.1 A sakkjáték szabályainak (FIDE Laws of Chess) és a versenyszabályoknak, a svájci 

párosítási rendszernek alapos ismerete. 

 

3.2 Megkérdőjelezhetetlen pártatlanság a versenybíró tevékenysége során. 

 

3.3 Legalább egy hivatalos FIDE nyelv megfelelő ismerete. 

 

3.4 A különböző digitális órák különböző versenytípusoknak megfelelő beállításainak alapos 

ismerete. 

 

3.5 Legalább három (3) FIDE értékszám szerző versenyen fő, vagy helyettes versenybírói 

tapasztalat megszerzése. Ezek nemzeti és nemzetközi versenyek is lehetnek. A normaszerzás 

szempontjából szükséges, hogy az egyes versenyeknek körverseny esetében legalább 10, 

kétkörös verseny esetében legalább 6, svájci rendszerű verseny esetén pedig legalább 20 

résztvevője legyen. Szükséges továbbá a részvétel legalább egy (1) FIDE által szervezett 

versenybírói szemináriumon, legalább 80%-os eredmény a Versenybírói Bizottság vizsgáján. 

 

3.6 Az IBCA, ICSC és IPCA
1
 FIDE versenybírói címe egy (1) FA normateljesítésnek felel 

meg. 

 

3.7 A jelölt részére az olimpián egy mérkőzésen történő bíráskodás egy FA normának felel 

meg. A cím szempontjából csak egy (1) ilyen normateljesítés vehető figyelembe. 

 

3.8 A bíráskodás egy legalább harminc (30) résztvevős és kilenc (9) fordulós értékszámszerző 

rapid, vagy blitz versenyen egy (1) FA normateljesítésnek felel meg. A cím szempontjából 

csak egy (1) ilyen normateljesítés vehető figyelembe. 

 

                                                   
1
 IBCA=Vakok Nemzetközi Sakkszövetsége, ICSC=Siketek Nemzetközi Sakkszövetsége, 

IPCA=Mozgássérültek Nemzetközi Sakkszövetsége 
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3.9 A részvétel legalább egy (1) FIDE által szervezett versenybírói szemináriumon és 

legalább 80%-os eredmény a Versenybírói Bizottság vizsgáján egy (1) FA normateljesítésnek 

felel meg. A cím szempontjából csak egy (1) ilyen normateljesítés vehető figyelembe. 

 

3.10 Ha a jelentkező szövetsége nem képes cím - vagy értékszám szerzésre alkalmas versenyt 

rendezni, akkor a címet a Versenybíró Bizottság előtt letett eredményes (legalább 80%) vizsga 

alapján adományozni is lehet. 

4. A nemzetközi bírói (IA) címmel kapcsolatos követelmények  
 

4.1 A sakkjáték szabályainak (FIDE Laws of Chess) és a versenyszabályoknak, a svájci 

párosítási rendszernek, a címszerzés normáinak elérésére vonatkozó FIDE szabályoknak és a 

FIDE értékszám számítási rendszernek alapos ismerete 

 

4.2 Megkérdőjelezhetetlen pártatlanság a versenybíró tevékenysége során. 

 

4.3 Kötelező az angol nyelv ismerete legalább társalgási szinten, és a sakk kifejezések 

ismerete más hivatalos FIDE nyelveken. 

 

4.4 Személyi komputer használatának alapismeretei. A FIDE által elfogadott párosítási 

programok ismerete. A szövegszerkesztő és adatbázis-kezelő programok, valamint 

elektronikus levelezés (e-mail) ismerete. 

 

4.5 A különböző digitális órák különböző versenytípusoknak megfelelő beállításainak alapos 

ismerete. 

 

4.6 Legalább négy FIDE értékszám szerző versenyen megszerzett fő, vagy helyettes 

versenybírói tapasztalat megszerzése az alábbiak szerint: 

 

(a) Az egyéni nemzeti felnőtt bajnokságok döntője (legfeljebb két norma). 

(b) Az összes hivatalos FIDE verseny és mérkőzés. (pl.: VB, EB) 

(c) Nemzetközi címszerző versenyek. 

(d) Legalább 7 fordulós értékszámszerző nemzetközi sakkesemények, legalább 100 

versenyzővel, akiknek legalább 30%-a rendelkezi FIDE értékszámmal. 
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(e) Az összes hivatalos felnőtt, vagy ifjúsági rapid és blitz világ és kontinensbajnokság 

(legfeljebb egy norma). 

 

4.7 Az IBCA, ICSC és az IPCA
2
 nemzetközi versenybírói címe egy IA normateljesítésnek 

felel meg. 

 

4.8 A FIDE bíró részére az olimpián egy mérkőzésen való bíráskodás egy IA normának felel 

meg. A cím szempontjából csak egy ilyen normateljesítés vehető figyelembe. 

 

4.9 IA cím csak annak adományozható, aki már rendelkezik a FIDE bírói (FA) címmel. 

 

4.10 A FA cím megszerzéséhez felhasznált normák nem vehetőek figyelembe, továbbá 

minden normát az FA cím megszerzése után kell teljesíteni. 

 

4.11 A normák közül legalább kettőt (2) különböző főbíróknak kell aláírásukkal ellátniuk. 

 

5. Felterjesztési eljárás 
 

5.1 Az 1.1.3 alatt jelzett címek felterjesztése a következő felsorolásban szereplő 

formanyomtatványokon történik (a formanyomtatványok elérhetőek a következő 

menüpontokat kiválasztva a www.fide.com oldalon: FIDE → Handbook → Regulations for 

the Titles of Arbiters  az oldal alján). 

 

Versenyjelentés kereszttáblázattal és a zsűri döntéseivel    IT3 (normánként 1)    

Bírói teljesítmény jelentése             IA1, vagy FA1 (normánként 1)  

Bírói címfelterjesztés            IA2, vagy FA2 (normánként 1) 

 

5.2 A címigénylést alátámasztó normateljesítéseket legalább kétféle, 2.1.1 szerinti versenyen 

vagy a 4.6d. szerinti nemzetköz értékszám szerző versenyen kell megszerezni, továbbá az első 

verseny és a felterjesztés között nem telt el hat évnél hosszabb idő. A felterjesztést a legutolsó 

verseny dátuma utáni második FIDE kongresszusig kell benyújtani. A bírói szemináriumokon 

szerzet normák négy (4) évig érvényesek. 

                                                   
2  IBCA=Vakok Nemzetközi Sakkszövetsége, ICSC=Siketek Nemzetközi Sakkszövetsége, 

IPCA=Mozgássérültek Nemzetközi Sakkszövetsége 

http://www.fide.com/
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=41&view=category
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=41&view=category
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5.3 Az igényléseket a jelölt szövetségének a FIDE titkárságára kell beküldeni. A díj 

megfizetéséért a nemzeti szövetség a felelős. 

 

5.4 A minden szükséges információt tartalmazó címigényléseket a FIDE honlapjára legalább 

60 nappal a végső határidő előtt kell elküldeni. Ez azért van így, hogy minden ellenvetést 

naplózni lehessen. 

 

6. A versenybírói engedély (licenc) 

 

6.1 Azok a címmel rendelkező aktív versenybírók (IA vagy FA), valamint országos 

versenybírók (national arbiter, NA), akik FIDE elszámolású versenyen fejtik ki 

tevékenységüket, licencdíjat kell, hogy fizessenek. 

 

6.2.1 Az engedély a licencdíj FIDE-hez való beérkezését követő naptól érvényes és egész 

életre szól, feltéve, hogy a versenybíró aktív marad. 

 

6.2.2 Az országos versenybírók (NA) licencdíja szintén egyszer fizetendő díj. 

 

6.2.3  Amennyiben egy országos versenybíró (NA) FIDE versenybírói (FA) címet szerez, az 

FA cím licencdíját meg kell fizetnie a FIDE részére. 

 

6.2.4 Amennyiben egy versenybírói magasabb minősítést szerez (magasabb kategóriába lép), 

csak az előző és a magasabb minősítésének licencdíjai közötti különbséget kell megfizetnie. 

 

6.2.5 Amennyiben egy FIDE versenybíró (FA) nemzetközi versenybírói (IA) címet szerez, az 

IA cím licencdíját meg kell fizetnie a FIDE részére. 
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6.3 Licencdíjak kategóriák szerint 

. 

a)  A-kategóriás versenybírók (csak IA):    300 € 

b)  B-kategóriás versenybírók (csak IA):   200 € 

c)  C-kategóriás versenybírók IA 160 € 

  FA 120 €  

d)  D-kategóriás versenybírók IA 100 €  

  FA 80 € 

e)  országos versenybírók   20 € 

 

6.4 A licencdíj meg nem fizetése a FIDE-bírók listájáról való törléshez vezet. 

 

6.5 A bírói engedélyek rendszere 2013. január 1-től lép életbe. 

 

6.6 2013. január 1. után minden FIDE elszámolású verseny bírója kell, hogy engedéllyel 

rendelkezzen. 

 

6.7.1 Egy inaktívvá vált versenybíró (lásd 2. függelék 1.3 és 1.4)
3
 versenybírói engedélyét 

elveszti és át lesz irányítva az inaktív bírók listájára. 

 

6.7.2 Az aktív státusz visszaszerzéséhez az inaktív versenybírónak újra meg kell az engedély 

díjat fizetni a 6.3 táblázat alapján
4
. 

 

6.8 Amennyiben a 6.6 feltétel nem teljesül, akkor a verseny nem kerül értékszám 

elszámolásra. 

 

6.9. 2013. január 1. után, új címkérelmek esetében a bírói licencdíjak a címkérelmi díjakkal 

együtt kerülnek felszámításra. 

                                                   
3  A 2. függelék 1.3 (IA) és 1.4 FA) szerint inaktívnak az tekinthető, aki két éven keresztül nem vezet 3.5 szerinti 

FIDE elszámolású versenyt. 

 
4 A 2. függelék 2 szerint az aktív státusz visszaszerzésének három feltétele van, ezek: újra meg kell fizetni a 
licencdíjat, legalább 2 FIDE elszámolású versenyt kell levezetni és szükséges a Bírói Bizottság jóváhagyása is. 


