
Magyar Nyílt Bajnokság

2010. szeptember 18-19.

Díjazás:
 I. helyezett: arany gókő,
  valamint indulási jog
  a soron következő amatőr gó világbajnokságra
 II. helyezett: ezüst gókő
 III. helyezett: bronz gókő

Kyus döntő:
A bajnokság kyus döntőjében, a Magyar Nyílt Bajnokság első hat, magyar állampol-
gárságú, kyus helyezettje vehet részt, aki rendelkezik MGSZ versenyengedéllyel. A kyus 
döntő ötfordulós körmérkőzés, ahol mindenki játszik mindenkivel. (Holtverseny esetén a 
Nyílt Bajnokságon elért helyezés dönt.)

Magyar Bajnokság Döntő
A bajnokság döntőjében, a Magyar Nyílt Bajnokság első nyolc (6+2)*, magyar állampol-
gárságú játékosa vehet részt, aki rendelkezik MGSZ versenyengedéllyel.

*A bajnokság hetedik és nyolcadik helyezettjének a döntőben való indulási jogért várhatóan 
játszania kell más, rangos versenyen részt vevő magyar játékosokkal.
 (A hamburgi KIDO kupa egybeesik a Nyílt Magyar Góbajnokság időpontjával.)

A döntőben első napján két négyfős csoport lesz a Nyílt Bajnokság helyezései alapján: 
az A csoportba: 1., 4., 5., 8. helyezett, a B csoportba: 2., 3., 6., 7. helyezett kerül.

A második napon a csoportok helyezettei kieséses rendszerben játszanak tovább.
(Holtverseny esetén a Nyílt Bajnokságon elért eredmény alapján alakul ki a csoporton belüli 
helyezés.

Balaton Szabadidő- és Konferencia Központ
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u.

Balaton Szabadidő- és Konferencia Központ

A döntők Budapesten lesznek, a pontos helyszínt és időpontot később hirdetjük ki.

A bajnoki cím
és a harmadik hely sorsa

két győzelemig tartó
páros mérkőzésen dől el.
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A verseny a Barcza Gedeon SC szervezésében kerül megrendezésre.
A nyílt versenyen bárki elindulhat, aki ismeri a gó szabályait, és a nevezési díjat befi zeti.

Magyar Nyílt Bajnokság

A verseny szabályai: 
 rendszer: 5 forduló, Mac Mahon rendszerben (előnyadás nélkül)
 MacMahon határ: az indulók számától függően,
  várhatóan 2 dannál
  (legalább 9 versenyzőnek kell
  a MM határ feletti csoportban játszania)
 szabályok: japán szabályok
 komi: 6,5 pont
 gondolkodási idő: 75 perc
 byo-yomi: 3x30 másodperc 
 egyebek: – helyezések eldöntése:
  1. MM pont
  2. SOS
  3. SOSOS
  – a verseny az MGSZ minősítési rendszerébe
  40-ös szorzóval számít be.

Program:
 szeptember 18.  8:00 – 9:30 regisztráció és helyszíni nevezés
  10:00 – 13:00 első forduló
  14:00 – 17:00 második forduló
  17:30 – 20:30 harmadik forduló
 szeptember 19.    9:00 – 12:00 negyedik forduló
  13:00 – 16:00 ötödik forduló
  16:30 eredményhirdetés

Nevezés:
 nevezési díj:  5 000 Ft
 kedvezmény:  MGSZ versenyengedéllyel – 2 000 Ft
  diákoknak, nyugdíjasoknak további – 1 000 Ft
 felár: 2009. szeptember 16. után + 2 000 Ft

Nevezni a goszovetseg.hu oldalon, vagy a versenyszervezőnél lehet szeptember 16-ig:
 Major-Zéman Adrienn +36 (70) 334 1481 fotitkar@goszovetseg.hu

Díjazás:
 I. helyezett: 70 000 Ft 
 II. helyezett: 50 000 Ft
 III. helyezett: 30 000 Ft
 IV. helyezett: 20 000 Ft
 V. helyezett: 10 000 Ft

 5 győzelem: 10 000 Ft
 4 győzelem: 5 000 Ft

(Az 5 illetve 4 győzelemért a díj csak abban az esetben jár,
ha a játékos nem érte el az első öt hely egyikét.)

Szállás:
 ingyenes minden MGSz tagszervezet egy fő részére ingyen szállást kap;
  valamint azok az egyesületek, akik legalább 5 főt indítanak
  a versenyen még egy ingyen szállást kapnak! 
 apartman  kb. 3000 Ft/éj.
  Szállásigényeket legkésőbb szeptember 11-ig kérjük jelezzék
  a verseny szervezőjénél! Ez után egyénileg kell intézni!

A versenyen a Magyar Gószövetség doppingellenes szabályzata érvényben van.
A szabályzat megtalálható az MGSZ honlapján az okiratok menüpontban.

A versenyen nem kizárt a doppingellenőrzés!


