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Aktív magyar FIDE listás játékosok nembeli eloszlása

Az ábrán nyomon követhető  az Élő-ponttal  rendelkezők számának és nembeli  arányának alakulása 2012-2019.
között.  Mivel  2012-ben változott  a  FIDE lista alsó határa (1200 pontról  1000 pont  lett),  így kellett  pár  év,  hogy
feliratkozzanak azok a játékosok, akik addig az 1000-1200 pont közötti tudásszinten álltak. 
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Az Élő-pontok megoszlása a férfiak mezőnyében különböző tudásszinteken

2012. 2019.
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                                     2020.

Az ábrákon is látszik, hogy nem igaz az a
tévhit,  hogy  az  Élő-pontok  eloszlása
piramis alakú. Aki annyira komolyan veszi
a  sakkot,  hogy  fel  tud  iratkozni  az  Élő-
pontosok közé, az nem áll meg a legalsó
szinten,  hanem  hamar  feljebb  lép.
Lényeges  változás  nincs  a  9  éves
időszakban,  csak  szélesebb  skálán
„széthúzódott”  a  mezőny,  ugyanakkor
szembetűnő,  hogy  az  1900  Élő-pont
felettiek  száma  a  9  év  alatt  jelentősen
csökkent  1542  főről  1187  főre.  További
aggodalomra ad okoz, hogy egy év alatt
64 főről 54 főre csökkent a 2400 Élő-pont
feletti aktív játékosaink száma. 
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Az Élő-pontok megoszlása a nők mezőnyében különböző tudásszinteken

2012. 2019.
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                                        2020. .

Szembetűnő,  hogy  a  férfiak
mezőnye  után  kuszább  a
tudásszintek  rendezettsége.
Sajnos,  a  kis  létszámú  női
mezőny  ábráján  egyes  apró
hatások  sokkal  jobban
átrajzolják  a  képet,  mint  a
férfiaknál.  A  2012-es  forma
rajzolata  jobban  hasonlít  a
férfiakéra, míg az elmúlt két év
formája már jelentősen eltér. A
frissebb  adatok  esetében
biztató  az  1101-1500
tudásszintűek nagyobb száma.
Ha ők feljebb lépnek tudásban,
akkor a forma szélesedhet és
a súlypontja is feljebb kerülhet.
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Aktív magyar játékosok száma a kategóriában

Az  ábrán  az  élmezőny  (2300  Élő-pont  felettiek)  alakulását  követhetjük  nyomon  9  év  adatain  keresztül.  
Jelentős  változás  ebben az  időszakban nem történt,  bár  a  2401-2500-as  kategória  hirtelen  esése  egy  év  alatt
szembetűnő.
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Aktív, magyar, Élő-ponttal rendelkező játékosok korcsoportonként
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A 9. oldalon található ábrán a magyar versenysakkozók életkorbeli eloszlását követhetjük nyomon. Érdekes, hogy a
61-65  éves  korosztály  létszáma mennyire  megugrik  az  alatta  található  fiatalabb  korosztályokhoz  képest.  Ennek
magyarázata lehet,  hogy egy összefüggés a nyugdíjkorhatár és az aktív  versenysakkozás között,  de akár az is
indokolhatja, hogy már eleve népszerűbb volt kötöttük a versenysakkozás fiatalkorukban.
Érdekes megközelítése az ábrának, ha egy oszlopot egy 5 évvel későbbi oszloppal hasonlítunk össze. Ha senki nem
hagyná abba a sakkozást, akkor csak feljebb kellene tolódnia az adatoknak, ugyanakkor ez mégsem történik meg.
Látszik,  hogy  a  fiatalos  lendület  21-25  éves  korban megtörik,  ami  érthető,  hiszen ezeknek  a  fiatal  felnőtteknek
ekkorra változik meg az életük a tanulás, a pályakezdés vagy akár a családalapítás miatt. A 26-30 éves korosztálytól
kezdve  már  kicsi  a  lemorzsolódás,  sőt  a  35-50  évesek  között  enyhe  növekedés  figyelhető  meg.  A fiatalabbak
esetében elszomorító, hogy a 11-20 éves korcsoportban az előző évekhez képest tapasztalt növekedéssel szemben
az elmúlt években csökkenni kezdett a létszám. Tovább rontja a helyzetet, hogy a legfiatalabbak esetében is 7 éves
mélypontra ugrottak vissza az adatok.

adatok főben megadva
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Aktív magyar FIDE játékosok csoportosítása U18 és felnőtt korosztályban

Látható,  hogy a játékosszám csökkenés az elmúlt  két  évben a felnőttek és a fiatalok körében is megfigyelhető.
Könnyen  lehet  arra  hivatkozni,  hogy  az  emberek  szabadidős  tevékenységként  egyre  kevésbé  választják  a
versenysakkot,  a  sok  más  alternatíva  miatt,   ugyanakkor  2018-ig  mégis  sikerült  a  versenysakk  népszerűségét
növelni. 
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A fiatal sakkozók aránya a versenysakkozók között

Az ábrából nehéz következtetést levonni a 2020-as év vonatkozásában, mert a koronavírus okán több mint 3
hónap kiesett a fiatalok számára feliratkozási lehetőségként.
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Aktív magyar FIDE listás 19 év alattiak

Az ábrán a fiatalok nembeli eloszlása látható. Érdekes összevetés a 3. oldalon található teljes korosztályos ábrához
képest, ahol azt láttuk, hogy a női sakkozók aránya még 10 % sem volt a teljes mezőnyhöz képest, míg itt ~ 25 %. 
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Aktív magyar, FIDE listás, U18, fiú mezőny életkor szerinti eloszlása
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Aktív magyar, FIDE listás, U18, lány mezőny életkor szerinti eloszlása
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Aktív magyar, FIDE listás, U18, fiú mezőny életkor szerinti eloszlása

Aktív magyar, FIDE listás, U18, lány mezőny életkor szerinti eloszlása

A 14-15.  oldalon  az  Élő-ponttal  rendelkezők  életkor  szerinti  eloszlását  láthatjuk  külön  ábrán  mindkét  nemre
vonatkozóan. Közös bennük az utóbbi években a 12-13 évesek térnyerése a korábbi évek adataihoz képest, amely
mindenképpen pozitív előrelépés, de azt is megmutatja, hogy sokan már ekkor igen komoly energiákat fordítanak a
sakkra. 
A fiúk esetében általában a 15-16 éves korosztálynál kezd csökkenni a mezőny, míg a lányok esetében ez a 14-15
éves  korosztályra  tehető.  Sajnos,  az  alsóbb  lány  korcsoportokban  nagyon  kevés  a  fiatal  versenyző,  ami  már
önmagában is jelentősen nehezíti egy játékos ideális előmenetelét.

ver 2.0                                                sakkmezo.hu  16. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


Az első 50 Élő-ponttal rendelkező játékos pont átlagának összehasonlítása korcsoportonként

Sajnos, az 50 fős minta alapján nehéz megítélni az élsakk helyzetét. Egyetlen korcsoportban sincsen ilyen széles,
értékes tömegbázis, hiszen a legtöbb korcsoportban még a 10-20 főt sem éri el a sakkot igazán komolyan vevők
száma. Feltűnő, hogy a 14-15. oldal ábrája kapcsán örültünk a 12-13 évesek létszám-megugrásának, itt ugyanakkor
látható,  hogy  az  átlagos  tudás  jelentősen  csökkent.  Véleményem  szerint  leginkább  a  „Sakkpalota  program”
szélesítheti az alsóbb szinteken a tömegbázist, de sajnos ezen gyerekek többsége később is inkább csak szabadidős
tevékenységnek tekinti a sakkot, és ezért lemaradnak a komolyabb versenysakkozókhoz képest. 

ver 2.0                                                sakkmezo.hu  17. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


Korosztálya 50. legtöbb Élő-ponttal rendelkező versenyző pontszámának alakulása

Ezen az ábrán az előző oldalon tárgyalt mintacsoport legalsó értékeit hasonlítottuk össze. Itt már az is látható,
hogy nemcsak a 13,  hanem a 15 év alattiaknál is jelentős az átlagos Élő-pont csökkenés.  Ezzel  szemben
mindenképpen örvendetes, hogy a 17 és 19 év alattiak korosztályának esetében  egyelőre legalább szinten
maradásról lehet beszélni. 
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Az első 50 aktív magyar Élő-ponttal rendelkező játékos életkor átlaga

A diagram az előző két oldalon tárgyalt mintacsoportok átlagos életkorát hasonlítja össze. A jövő szempontjából a
kisebb értékek jót jelentenének, de sajnos erre utaló tendenciák nem igazán olvashatók ki ebből az ábrából, ám
ugyanígy negatív folyamatra sincsen ráutaló jel. 
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       Az első 50 Élő-ponttal rendelkező lány játékos pont átlagának összehasonlítása korcsoportonként

2013-ban nem volt összesen 50 versenyző a 15 év alattiak kategóriájában

A 17. oldal ábrájából itt csak a lányok értékeit ragadtuk ki. A tendenciákat vizsgálva biztató jeleket a mintacsoport
fejlődésére  vonatkozóan nem igazán találni,  gyakorlatilag  az  elmúlt  6-7  évben közel  ugyanazokat  az  értékeket
mutatja.
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Az első 50 magyar lány játékos életkor átlaga korcsoportonként

  

     2013-ban nem volt összesen 50 versenyző a 15 év alattiak kategóriájában

Ebből az ábrából sem mutatható ki előrelépés az idő haladtával. A 2015-ös adatok nagyon szépek voltak a
két fiatalabb korosztályban, de ez mostanra visszarendeződött egy kedvezőtlenebb szintre. Az elmúlt három
évben nemcsak, hogy kis mértékben romlottak a 20. oldalon bemutatott Élő-pont értékek, de az ezt elérő
játékosok átlagéletkora is nőtt.
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Élsakk a 10 éves korosztályban

2013-ban nem volt összesen 3 versenyző a lányok kategóriájában

Míg a 17. és 20. oldalon korosztályonként és nemenként az első 50 helyezettet hasonlítottuk össze, most a
közvetlen magyar  élmezőny első 3 helyezettjének FIDE pont  átlagát  ábrázoljuk.  A magyar  utánpótlás élsakk
helyzetét  jól  mutatja  a  jelentős  szórás  a  különböző  korosztályokban.  Ilyen  fiatalon  még a  tehetségek  ritkán
találnak rá azokra az edzőkre, akik ki tudnák hozni belőlük a maximumot, ezért is esetlegesek az értékek.
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Élsakk a 11 éves korosztályban

Szembetűnő változás az előző oldalhoz képest, hogy a kiélezett verseny a fiúknál közelebb hozza az értékeket
egymáshoz, míg a lányok szűk mezőnyében továbbra is nagy a szórás.
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Élsakk a 12 éves korosztályban

Az utolsó négy év adatai mindkét nem esetében pozitív elrendeződés irányába mutatnak. A fiúk mezőnyében
egyértelműen kimondhatjuk. hogy erősebb lett az élmezőny, mely inspirálóan hat a versenyzőkre. Ez az első
igazán komolyan értékelhető korosztály, mert itt már sokszor több éves kemény munka van az értékek mögött.
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Élsakk a 13 éves korosztályban

Ebben a korosztályban a lányok mezőnyében mondhatjuk ki egyértelműen, hogy erősebb lett az élmezőny az
elmúlt három évben, de a fiúk esetében is biztatóak az adatok továbbra is.
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Élsakk a 14 éves korosztályban

A fiúk  esetében már  megtört  az  előrelépés lendülete  az előző évhez képest,  az  elért  FIDE-pontok
megtartása sem egyszerű. Ugyanakkor az elmúlt két év adatainak örülhetünk. 
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Élsakk a 15 éves korosztályban

A szórás mindkét nem esetében tovább csökkent az előző diagramokon látottakhoz képest. 

ver 2.0                                                sakkmezo.hu  27. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


Élsakk a 16 éves korosztályban

A sakkot komolyan vevő lányok továbbra is előre tudnak lépni ebben a korosztályban, míg a fiúk szenvednek a
2200-2300 Élő-pont körüli megtorpanás problémájával. 
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Élsakk a 17 éves korosztályban

Itt már látható, hogy gyakran a fiúk értékei is kevesebbek a 16 éves korosztálynál. A 2300-as értékek felett a fejlődés komoly
elköteleződést jelent, amit nyilván megnehezít az az életkori sajátosság, hogy ekkor a nyitottak igazán a fiatalok a világ, a
barátaik felé, valamint az iskolai tanulmányokat is igyekeznek komolyabban venni, mert közeleg az érettségi és a felvételi
időszaka.
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Élsakk a 18 éves korosztályban

A 17-18  éves  korosztály  lány  adatok  összehasonlításánál  látható  a  jelentős  ingadozás  a  különböző  évek
értékeinél. Ennek oka az, hogy a kis számú mezőnyben nehéz 2-3 olyan lányt találni egy-egy korosztályban, aki
ekkor is rendkívül komoly munkát fektet a sakkba. 
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A 22-30. oldalon felhasznált adatok táblázatban

2013-ban nem volt összesen 3 versenyző a l0 éves lányok kategóriájában
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Utánpótláskorú nemzeti bajnokságok 
résztvevőinek összehasonlítása

* A csapatbajnokságot 2018-ban több egyesület bojkottálta

Érdekes adat,  hogy a csapat versenyeken többségében többen mérik össze a tudásukat,  mint az
egyéni küzdelmeken. A csapatvezetők itt motiválni tudnak olyan fiatalokat, akik az egyéni küzdelmeket
nem vállalják, mert félnek a kudarcoktól, de a csapat nyújtotta közösségi élmény vonzó számukra. Az
is fontos tény, hogy a csapatversenyek versenyzőkre jutó költségeit sokkal nagyobb arányban vállalják
át az egyesületek, mint az egyéni országos bajnokságét.
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Nemzeti ifjúsági/gyermek országos csapatbajnokság résztvevői

Látható a nagy ugrás 2015-öt  követően, de ezúttal  lefelé,  pedig a 13-15. oldal  adatai  alapján az
ugrásnak pozitív  irányba kellett  volna elmozdulnia.  Talán a versenyszervezési  körülmények,  vagy
talán az egyesületek anyagi lehetőségeinek szűkülése lehet a visszaesés mögött. Az okok feltárása
és a megfelelő lépések megtétele után biztosan van növekedési potenciál a létszámadatokban.
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Utánpótláskorú egyéni és csapat nemzeti bajnokságok adatai

* A csapatbajnokságot 2018-ban több egyesület bojkottálta.
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Egyéni korcsoportos országos bajnokság

év létszám helyszín időpont

2012. 314 fő Budapest 2012. április 4-7.

2013. 335 fő Budapest 2013. március 27-30.

2014. 174 fő Balatonlelle 2014. június 20-28.

2015. 240 fő Balatonlelle 2015. június 17-24

2016. 250 fő Balatonlelle 2016. június 23-30

2017. 254 fő Balatonlelle 2017. június 23-30

2018. 261 fő Balatonlelle 2018 június 21-28.

2019. 247 fő Balatonlelle 2019. június 21-28.

Gyermek csapatbajnokság Ifi csapatbajnokság
helyszín időpont

csapat egyesület nevezettek (fő) csapat egyesület nevezettek (fő)

2012. 13 db 31 db Budapest 2012.10.28-2012.10.31.

2013. 10 db 25 db Budapest 2013.10.26-2013.10.30.

2014. 18 db 29 db Miskolc 2014.10.28-2014.10.31.

2015. 17 db 23 db Budapest 2015.08.26-2015.08.30.

2016. 11 db 21 db Hajdúböszörmény 2016.11.02-2016.11.06.

2017. 13 db 20 db Szombathely 2017.11.02-2017.11.05.

2018.* 11 db 18 db Zalakaros 2018.07.26-2017.07.29.

2019. 14 db 20 db Budapest 2019.10.26-2019.10.29.

17 db 112 fő 36 db 259 fő

15 db 103 fő 34 db 259 fő

22 db 149 fő 32 db 219 fő

22 db 169 fő 28 db 206 fő

14 db 100 fő 26 db 184 fő

17 db 121 fő 23 db 154 fő

13 db 62 fő 20 db 94 fő

17 db 119 fő 24 db 180 fő
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Magyarok száma a FIDE listán korosztályuk TOP 100 versenyzője között

Ez az ábra az élsakk helyzetét mutatja. Látható, hogy fiataljaink életkoruk előrehaladásával egyre inkább
kikerülnek a világ élversenyzőinek TOP 100-as játékosai közül. A folyamat szép lassan rendeződött ebbe az
állapotba. Biztató dolog,  hogy a 8-14 éves korosztályban megvannak azok a fiatalok,  akik  megfelelően
edzve, menedzselve sikeresek lehetnek idősebb korukra. 
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Magyarok száma a világ TOP 100 fiatal versenyzője között 2012-2020.

Látható, hogy a 2019-es kiugró teljesítményt nem sikerült  megismételni 2020-ban. De sok fiatalunk van
ehhez a szűk körhöz közel,  aki  komolyan veszi  a sakkot.  Ha a szövetség több lehetőséget tud adni a
képzésükre, fejlesztésükre, akkor ez a szám ismét feltornázható a 20 közelébe. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 10 magyar helyezések korcsoportok szerinti eloszlása

Ez az ábra a magyarok élsakkban betöltött helyzetét mutatja a korcsoportos világbajnokságokon.  Az U8 és U20
korosztályokat nem vizsgáljuk, mert véleményünk szerint ezek azok a korosztályok, ahol a mezőny nagyon hiányos,
így a statisztikai elemzésük is kevésbé értékes. A diagram tisztán megmutatja,  hogy az utánpótlás eredmények
folyamatosan romlanak, a világ élsakkjába egyre kevésbé van beleszólásunk. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 10 magyar helyezések nemek szerinti eloszlása

A 9. oldal ábráján jól látható,  hogy az aktívan versenysakkozók aránya mennyire eltolódik a fiúk felé, ugyanakkor
ebből  a  táblázatból  látható,  hogy  ennek ellenére  a  kevés versenyző lány  mégis  hasonlóan  sikeresen teljesít  a
korcsoportos világbajnokságokon, mint a fiúk. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 30 magyar helyezések nemek szerinti eloszlása 2000-2019.

Az előző oldalon található TOP 10 után most egy tágabb kört vizsgáltunk,  itt  látható igazán  a világ élsakkjában
történő visszaesésünk 2016-tól kezdve. Egy-egy kiugró eredményhez sok tényező együttállása szükséges az adott
napon, de kiugró eredményre az ábrán látható merítésből van esély. Ha itt visszaesés van, akkor az esély is csökken.
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U10-U18 világbajnokságok TOP 10 magyar helyezések korcsoportok és nemek szerinti eloszlása

Furcsa, hogy ahogy idősödnek a játékosaink, úgy értünk el egyre nagyobb sikereket. Ennek sok összetevője lehet,
ilyen például,  hogy az igazán tehetséges versenyzőink csak idősebb korban kapnak lehetőséget  a bizonyításra,
amikor a mezőny szűkülésének eredményeképpen látótérbe kerülnek. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 30 magyar helyezések korcsoportok és nemek szerinti eloszlása

A  19  év  adatait  feldolgozó  diagram  megmutatja,  hogy  átlagban  a  vizsgált  korosztályokban  (nem
nemenként!) 1 versenyzőnk végez az első 30 között. A FIDE Élő-pontok alapján általában legalább dupla
ennyi versenyzőnk van, akinek a pontok alapján esélye lenne erre. Érdemes lenne vizsgálni az okokat, hogy
ez miért nem sikerül. 
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FIDE TOP 100, fiú, aktív játékosszámának alakulása a TOP 5 országban születési évenként

Lakosságszám alapján ezt az 5 országot kiemeltük és végig külön kezeljük a statisztikák során, hiszen adottságaik
alapján nem érdemes egy lapon említeni őket az üldöző mezőnnyel. Kína esetében fontos információ, hogy a Kínai
Sakkszövetségnek 300 000 versenyzője van, de ebből nagyon kevesen vannak a FIDE regisztrált játékosok, ezen
okból  bármilyen  következtetést  a  létszámukra  vonatkozólag  ennek  a  ténynek  a  figyelembevételével  érdemes
meghozni.
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FIDE TOP 100, lány, aktív játékosszámának alakulása a TOP 5 országban születési évenként

A lányok esetében Oroszország messze kimagaslik a mezőnyből, míg az őt követő országok fej-fej mellett
haladnak egymás mellett. Az előző oldalon viszont mindenképpen meglepő, hogy az amerikai fiúk mennyire
meg tudják közelíteni őket, ami komoly tervszerű szövetségi munkát feltételez náluk. 
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FIDE TOP 100, aktív játékosszámának alakulása a TOP 5 országban születési évenként

Nagy a versenyfutás a világ élsakkjában. Akinek alul vastagabb az alapja az oszlopának, annak van esélye arra,
hogy  előnnyel  induljon  a  következő  években.  Meglepő,  hogy  India  és  USA  a  legfiatalabbaknál  megveri
Oroszországot. Ennek több oka is lehet, pl.  új stabilabb alapokra helyezték az utánpótlás nevelést,  vagy az
oroszok ebben a korosztályban még nem törődnek annyit a versenyeztetéssel, mint vetélytársai.
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A 37-39. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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FIDE TOP 100, aktív fiú játékosszámának alakulása születési évenként és országonként (2020.)

Ez a diagram a kiemelt öt ország üldözőmezőnyét mutatja be. Látható, hogy a fiúk között a lengyelekkel vívunk nagy
csatát.  A lengyeleknél  a  2002-es korosztály  kiöregedése után jelentős visszaesés várható.  Nekünk Irán lehet  a
vetélytársunk, mely a legfiatalabbak körében példátlanul sikeres. Országunk viszonylag egyenletesen teljesít, minden
korcsoportban megvan az a 2-4 versenyző, akik szépen teljesítenek és inspirálják egymás fejlődését.
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A 41. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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FIDE TOP 100, aktív lány játékosszámának alakulása születési évenként és országonként (2020.)

A lányok mezőnye nagyban eltér  a  fiúkétól.  Kuba kiegyensúlyozottan és szépen teljesít,  ami  azt  mutatja,  hogy valamit  nagyon jól
csinálnak. A magyarok mutatói visszaesést jósolnak, hacsak nem változik valami gyökeresen a jövőben. 
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A 43. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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FIDE TOP 100, aktív játékosszámának alakulása születési évenként és országonként (2020.)

Összesítésben az imponáló ötödik helyet nehéz lesz tartani a közeljövőben, tekintettel  arra, hogy a minket üldöző országok feljövő
ágban  vannak,  míg  mi  leszállóban.  Az  első  hatban  csak  akkor  tudunk  megkapaszkodni  a  következő  években,  ha  a  10-12  éves
korcsoportokban sikerül az élmezőnyt kiszélesíteni, Előremutató dolog lenne felzárkóztatni tudásban a legjobbakhoz korosztályonként
még 1-2 versenyzőt, a versenyhelyzet fokozására. A legjobbak kiemelése és elszigetelése a felzárkóztatás ellen dolgozik. 
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A 45. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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Országonkénti FIDE TOP 100 aktív U10-U18 játékosok nembeli eloszlása (2020.)

A TOP 5 ország üldözőmezőnyét mutatja be az ábra. A legsikeresebb országok azért  nem szerepelnek itt,  mert magas értékeikkel
összenyomnák az üldöző országok értékeit. A teljes listát a következő oldalon mutatjuk meg 
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A 47. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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U10-U18 világbajnokságon elért TOP 10 helyezettek száma országonként (2000-2019.)

Az  utánpótlás  VB-n  elért  eredmények  egy  20  éves  ciklust  mutatnak  be.  Itt  látható,  hogy  lényegesen  hátrébb
kerültünk, mint a 47. oldal ábráján.
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A 49. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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100 000 lakosra jutó aktív FIDE játékosok száma (2020.)

Ezen  az  ábrán  nem  az  eredményességet,  hanem  a  lakosságszámhoz  viszonyított  aktív  játékosok  számát
szemléltetjük. Az iskolai tananyagba teret nyerő sakkoktatásnak lehet egy olyan következménye nálunk is, hogy
az  itt  tanuló  fiataloknak  versenyengedélyeket  váltunk  ki,  de  valójában  ennek  sok  értelme  nem  lenne.  A
tömegbázisból csak többen kerülnének a FIDE látómezejébe, de ez semmilyen más változást nem hozna, a
táblázatban elért helyezésünk javulásán kívül.
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Az 51. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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Adott ország 1 000 aktív FIDE játékosára jutó TOP 100 U10-U18 játékos aránya (2020.)

Ez az ábra az aktív FIDE játékosok és a TOP 100-as U10-U18-as játékosok arányát mutatja. A 7-8. oldalon
látható, hogy a fiatal versenyzőink aránya nem túl magas a versenyzőink között. Ha ezt még továbbszűkítjük a
FIDE TOP 100 U10-U18 magyar játékosok arányára, akkor ez a 12. helyezés, még hízelgő is lehet. Nézzük csak
meg a  46.  oldal  táblázatában remekelő  franciák,  spanyolok,  ukránok  eredményeit,  akik  itt  mind  mögöttünk
végeztek. 
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Az 53. oldalon felhasznált adatok táblázatban
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Az évek statisztikái, adott év júniusi (vagy júliusi) FIDE által közzétett ranglistája alapján készültek. 

sakkmezo@gmail.com
2020. július
Pásti Norbert
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