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Csatlakozz a PANDANET-hez, INGYENESEN! 
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Játszhatsz: 
napi 24 órán át, 

évi 365 napon keresztül 
több, mint 70,000 
Pandanet taggal a 

kezdőktől a legerősebb 
profikig több, mint 

100 országból 

A PANDANET 
különféle gó és páros gó 

eseményeket támogat 
világszerte, beleértve 

a PANDANET Gó Európa-kupát, 
az 1. Szellemisport Világjátékokat 

2008 októberében Pekingben. 
TE PEDIG TÁMOGATHATOD 
a PANDANET-et, mindössze 

a csatlakozásoddal 

A legnagyobb 
címmérkőzéseket 

ÉLŐBEN nézheted a 
PANDANET-en keresztül. 

pl.: Judan, Honinbo, 
Meijin, Oza 

és sok mást. 
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NEMZETKÖZI GÓVERSENY 

2008. MÁJUS 24-25. 

BALATONFÜRED 

A 2008-09. évi PANDANET Go Európa-kupa része 
szuper (2. szintű) verseny 

Szervezők:  Támogatók:   

 
Magyar 

Gószövetség 

 
Barcza 

Gedeon SC 

 
Nemzetközi Visegrádi 

Alapítvány 
 

Balatonfüred 
 

Kőbánya 



 

Helyszín: Balaton Szabadidő és Konferencia Központ 
Balatonfüred, Horváth Mihály u. 

Rendszer: 5 fordulós McMahon  
Szabály: Japán 
Komi: 6,5 pont 
Gondolkodási idő: 75 perc 
Bjo-jomi: 15 lépés / 5 perc 

Helyezési sorrend: 
MM, SOS  
(egyenlő MM pontszámnál a pénzdíjakat megosztjuk.) 

Egyéni- és csapatverseny. 
Az egyéni értékelésen kívül csapatokat is értékelünk. 
• A magyar egyesületek ill. a külföldi nemzetek versenyzői lehetőleg négy 

főből álló csapatokat alakíthatnak. Ha csak egy csapatuk alakul, az három, 
vagy akár két játékosból is állhat.  
Ha a négy fős csapatok kialakítása után három versenyző marad, aki 
ugyanabból az egyesületből / nemzetből szeretne részt venni a 
csapatversenyben, ők is nevezhetnek csapatként. Kettő, vagy egy megmaradó 
versenyző esetén az egyik négy fős csapatot meg kell bontani és két három 
fős, ill. egy három fős és egy két fős csapatot kell indítani. 

• A csapatverseny értékelése az elért győzelmek száma alapján történik, a 
csapat összes győzelmének számát osztva a csapattagok számával. 

• Minden külföldi nemzet első csapata két tagjának ingyen nevezést, szállást és 
étkezést biztosítunk, a lejjebb leírt túrista kategóriájú szálláshelyen. 

Kérjük az egyesületi vezetőket, hogy irányítsák a csapatok kialakítását!!!!! 

Versenybíró: Albrecht István 

Díjazás: Serlegek, érmek, oklevelek, ajándéktárgyak az első három helyen 
végző csapat tagjainak. 

Élmezőny        Csoportok    

1. hely 75 000 Ft   3d-1d 17 500 Ft 
2. hely 50 000 Ft   1k-4k 15 000 Ft 
3. hely 25 000 Ft   5k-10k 12 500 Ft 

      11k-17k 10 000 Ft 
      18k-30k 7 500 Ft 
Teljes díjalap: 212 500 Ft 

Nevezés: Kérjük, nevezz a honlapon! Előnevezés: május 10-ig. 

Nevezési díj: Korcsoport szerint: 2500 Ft / 1500 Ft (<18) / 500 Ft (<12). 
A késői (május 10. utáni) nevezés felára: 100% 

Időrend: máj. 23.: 17-20h, máj. 12. 8-9h: helyszíni nevezés 
máj. 24.: 10-20h   1. – 3. forduló  
máj. 25.: 10-17h   4. – 5. forduló,  18h   Díjkiosztás 

 

Szállás: Korlátozott számban áll rendelkezésre szálláshely, fizetővendég-
szobákban a helyszíntől kb. 1500 m távolságra. Ezeket a helyeket 
április 30-ig tartjuk fenn a góversenyzők számára. Attól kezdve a 
rendezvény más résztvevőinek szállásigényét is kielégítjük ebből 
a keretből. 
A szállás ára: A tipikus ajánlat a következő: 2+1 ágyas szobák 
saját konyhával, fürdőszobával, kábel TV, (1 franciaágy és egy 
heverő vagy egy pótágy) 2500 Ft/fő/éjszaka, ha több éjszakára 
kérjük, 3000 Ft/fő/éjszaka, ha csak egyetlen éjszakára kérjük. 
Üresen maradó ágy esetén az üres helyre 1000 Ft./éjszaka a felár. 
Ennél egyik helyen 500 Ft-tal drágábbak az éjszakák, két helyen 
500 forinttal olcsóbbak (a bútorozás színvonalától függően). A 
házigazdáknál lehet internetet használni, az iskolában focizni, 
pingpongozni. A szállás árán kívül a 18-70 év közötti 
személyeknek 350,- Ft /éj idegenforgalmi adót kell fizetniük 
Erősen korlátozott számban lehetőség van a közeli iskola 
tornatermében, saját hálózsákban aludni, ingyenesen. 
 
Kérjük a szállásigényedet e-levélben jelezd! 
 
Egyéb lehetőség: „Füred Kemping és Üdülőfalu” (kb. 300m-re a 
helyszíntől.) Itt mindenki egyénileg foglalhat magának szállást. 
http://www.balatontourist.hu/balaton/egyseg.php?id=34 

Étkezés: Ajánlatok: 600 Ft. reggeli/svédasztal a szálláshelyen; 1200 Ft. 
színvonalas ebéd a szabadidőközpontban, ugyanitt 720 Ft.-ért 
színvonalas gyerekebéd rendelhető. Éttermi választék is van étlap 
szerint, de arra esetleg várni kell.  

Honlap: http://goszovetseg.hu 

Szervező: 
(kapcsolat) 

Albrecht István 
e-mail: alb_i@freemail.hu 
tel.: +36-23-452218 
mobil: +36-20-4869077 
skype: albi6012 

Kérjük, látogasd meg a verseny honlapját további részletekért és a verseny 
legfrissebb híreiért. 
Itt megtalálhatod az eddigi jelentkezők listáját. 
Itt fogjuk közölni az eredményeket és a rögzített játszmákat is. 


