
 4. Kagawa Dupla 
 “verseny a versenyben” 

 hendikep és 9×9 

 Helyszín:  Récsei Center - 
 Magyar Bridzs Szövetség versenyterme 
 Budapest XIV., Szabó József utca 6. 
 (bejárat az Istvánmezei úti parkoló felől) 
 térkép:  https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 

 Időpont:  2023. február 25  ., Szombat 

 A versenyen bárki indulhat, aki ismeri a gó szabályait és befizeti a nevezési díjat. 

https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6


 Rendszer:  Főverseny: 
 - rendszer:  Svájci  ,  1  kővel csökkentett előnyadás,  4  forduló, 
 japán  szabályok,  19 × 19  -es tábla,  komi: 6  pont  ,  előnyadásnál  0, 
 döntetlen lehetséges 
 - időmérés:  40  perc főidő +  1  ×  20  másodperc byo-yomi 
 - helyezés számítási módszer: Győzelmek száma, SOS, SDOS, 
 SOSOS. 
 Nevezés az európai ranglista szerinti aktuális erővel (  EGF GoR  ). 

 9×9 -es előnyadásos verseny: 
 - a versenyzők számától függő lebonyolítás 
 - időmérés:  5  perc főidő +  1  ×  10  másodperc byo-yomi 

 Előnevezés:  a verseny oldalán 
 (goszovetseg.hu  =>  versenyek  =>  Kagawa Dupla) 

 Nevezési díj:  MGSZ versenyengedéllyel: 
 - felnőtt:  6.000  Ft 
 - 18 év alatt, 65 év felett:  4.000  Ft 

 Versenyengedély nélkül:  + 4.000 Ft 
 Helyszíni nevezés:  + 2.000 Ft 

 Időbeosztás:  8:00  –  8:45  nevezés 
 8:45  nevezés vége,  párosítás 
 9:00  –  1. forduló 
 11:00  –  2. forduló 
 13:00  –  ebédidő 
 14:00  –  Kagawa 9 × 9 -es hendikep  fordulói 
 16:00  –  3. forduló 
 18:00  –  4. forduló 
 19:50  eredményhirdetés és díjátadás 

 Díjazás:  Érmek, oklevelek 

 Szervező:  Bővíz László, +36 30 978-20-84,  goszovetseg@gmail.com 

 Ha jössz, de nem tudsz a helyszínre érni a nevezés zárásának idejére, 8:45-re, akkor 
 szólj  telefonon  , hogy ne hagyjunk ki az első forduló párosításából (email és SMS nem 
 jó). 

 A fordulók és az eredményhirdetés kezdési ideje kis mértékben változhat. 

 A résztvevők hozzájárulnak, hogy a versenyen kép és videó felvétel készülhet róluk, 
 melyet a szervezők felhasználnak a gó és a verseny népszerűsítése céljából. 

 A játszmák alatt a versenyzők és kísérőik elektronikai eszközöket nem használhatnak 
 a játszma környezetében. Kivétel ez alól, ha a játszma előtt mindkét versenyző 
 nyilatkozik a szervezőnek, hogy hozzájárulnak a kölcsönös használathoz. A 
 hozzájárulás visszavonható. 

 Külső segítség igénybevétele a versenyből való kizárást eredményezi. 

https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Find_Player.php
https://goszovetseg.hu/?page=competition&mode=readid&compid=978
mailto:goszovetseg@gmail.com

