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A második válogató verseny  

a 2012. évi Magyar Góbajnokság döntőjébe 

A 2011-12. évi Gó Európa Kupa sorozat 
2. szintű versenye 

20 EK pont kerül kiosztásra 



 

Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola 
Budakeszi, Knáb János u. 60. 

Rendszer: 5 forduló MacMahon 

Szabály: Japán 

Komi: 6,5 pont 

Gondolkodási idő: 75 perc 

Bjo-jomi: 3×30 mp (15 lépés / 5 perc) 

Helyezési sorrend: MM, SOS, SOSOS 

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 négyfős csapatok kialakítása után há-
rom versenyző marad, aki ugyanabból az egyesületből / nemzetből szeretne 
részt venni a csapatversenyben, ők is nevezhetnek csapatként. Kettő, vagy 
egy megmaradó versenyző esetén az egyik négyfős csapatot meg kell bontani 
és két háromfős, ill. egy háromfős és egy kétfős csapatot kell indítani. 

• A csapatok nevezési lapjait az első forduló megkezdéséig kell leadni. 
• A csapatverseny értékelése az elért győzelmek száma alapján történik, a csa-

pat összes győzelmének számát osztva a csapattagok számával. 
• Kérjük az egyesületi vezetőket, hogy irányítsák a csapatok kialakítását!!!!! 

Versenybíró: Albrecht István 

Díjazás: Élmezőny Különdíjak 
I. hely 75 000,- Ft 5 győzelem 2×nevezési díj 

II. hely 50 000,- Ft 4 győzelem 1×nevezési díj 
III. hely 30 000,- Ft   

Serlegek, érmek, oklevelek, ajándéktárgyak az első három helyen végző 
csapat tagjainak. 
A fentiek garantált díjak. Ezek még nőhetnek a nevezők létszámától és / 
vagy újabb támogatóktól függően. 
A díjakat csak személyesen lehet átvenni a díjkiosztáson. 

Nevezés: Minden résztvevő a hivatalos EGF ranglista szerinti aktuális pontszámá-
nak megfelelő fokozattal nevezhet. 
Kérjük, nevezz a honlapon! Előnevezés:június 6-ig 
Az előnevező versenyzőknek is jelezniük kell az érkezésüket a verseny 
napján (június 9-én). 
Azok az előnevezők, akik nem jelennek meg az időrendben megadott 
időpontig, csak a második fordulótól vehetnek részt a versenyen. 

 

Nevezési díj: 4000,- Ft / U20 – 3000,- Ft / U16 – 2000,- Ft / U12 – 1000,- Ft 
A késői (június 6. utáni) nevezés felára: 100%. 
Az MGSZ versenyengedéllyel nem rendelkező magyar illetőségű részt-
vevők rajtengedéllyel indulhatnak. 
Ennek díja a szövetség által meghatározott 2000,- Ft / U18 – 1300,- Ft. 
Csak a versenyt megelőző napon éjfélig az MGSz nyilvántartásában „fi-
zetve” jelzéssel ellátott versenyengedélyeket tudjuk figyelembe venni. 
Kérjük a versenyengedély kártyáitokat mutassátok be a nevezéskor! 

Időrend: június 8. (péntek) 16h – 22h külföldi vendégek fogadása 

június 9. (szombat) 8h – 9 h 
8h – 930 
945 – 10h 
10h – 13h 
14h – 17h 
17h – 20h 
18h - ??? 

helyszíni nevezés 
előnevezők bejelentkezése 
megnyitó 
1. forduló 
2. forduló 
3. forduló 
gulyásparti (Bécsiszelet vendéglő) 

június 10. (vasárnap) 9h – 12h 
1330 – 1630 
1730 -       

4. forduló 
5. forduló 
díjkiosztás 

 

Szálllás: Kérjük a szállásigényedet e-levélben jelezd! 
Kívánságra részletes információt küldünk és lefoglaljuk a szobádat. 
Ajánlott szálláshelyek: Szepi Panzió 

Étkezés: Étkezésre a versenyt támogató és a gulyáspartinak helyt adó 
Bécsiszelet Vendéglőt ajánljuk.(Széchenyi u. 53.)  
A vendéglő a verseny résztvevői számára biztosítja a gulyáspartin az ételt 
és minden egyéb rendelés árából 15% kedvezményt ad. 
A vendéglőben gókészletek is kölcsönözhetők! 

Honlap: http://goszovetseg.hu 

Szervező: 
(kapcsolat) 

Albrecht István 
e-mail: agyar.se@gmail.com 
tel.: 06-23-452218 
mobil: 06-20-4869077 
skype: albi6012 

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

Figyelem!!! A doppingellenes szabályok ezen a versenyen is érvényesek! 


