
 

GÓ                 III. Csiki Kupa                GÓ 
 

 

 Kezdőtől 4 danig 6 csoportban 

A versenyeket 6 eltérő erősségű csoportban tartjuk meg. 

A verseny célja minősítés megszerzése, tapasztalat szerzése, értékszám javítása. 

Mindenkinek lehetőséget szeretnénk biztosítani saját tudásszintjén a bizonyításra, 

sikerélményre, fejlődésre.  

 

A nevezési díjak: 

Normál: 2000Ft. (engedély nélkül 4000Ft, engedélykérő lap és fizetési a helyszínen is) 

A nevezési díjból minden 20 éven aluli 50 % kedvezményt kap. 

Második családtag 50 % nevezési díjat fizet, harmadik ingyenesen indul. 

Minden vidéki és olyan gyermek, aki a 2012-13-es tanévben Nemzeti Diákversenyen 

területi, vagy országos döntőjén részt vett 500 Ft nevezési díjat fizet. 

Nevezés: 2013. június 07-ig. www.goszovetseg.hu. Helyszínen 15 perccel a kezdés előtt. 

Késve érkező játékos kedvezményt nem kap!!! Kedvezmény halmozható! 

 

Díjazás: 

Minden résztvevő oklevelet kap. 

Az első helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

A győztesek kupát vehetnek át. 

 

Természetesen lesz a Csikis versenyeken szokásos kalács, tej. 

 

Csoportok, lebonyolítás: 

Egynapos versenyek: 

I, csoport 35-20 k 13x13-as táblán 2x20 perc gondolkodási idővel 7 fordulóban,  

kizárólag 14 év alattiaknak 8-án 10-17 óra között. 

II, csoport 25-17k 19x19-es táblán 2x35 perc gondolkodási idővel, 5 fordulóban 

9-én 9-17 óra között (a 14 év alattiakat külön is értékeljük). 

(Aki az I-es és II-es csoportban is indul 50% kedvezményt kap a második versenyre)  

Kétnapos versenyek: 

8-án 9
30

 órakor kezdődik, 12
10

-13-ig ebédszünet, majd 13-15
40

-ig és 15
50

-18
30

-ig forduló. 

9-én a fordulók 9
30

-12
10

-ig és 13-15
40

-ig, majd eredményhirdetés, távozás. 

 

III. - 17-13k;   IV. - 13-9k;   V. - 9k-5k;   VI. - 5k-4D 

 
19x19-es táblán 2x60 perc + 15 lépés/ 5perc (maximum 20-20 perc) gondolkodási idővel, 

körmérkőzéses vagy svájci lebonyolítási rendszerben. A versenyforma és a csoportok 

erőhatára a jelentkezők számától és összetételétől függően módosulhat.  Komi: 6,5 pont.  

 

A verseny ideje: 2013. június 08-09. szombat és vasárnap 09-18
30 

óráig. 

 

Helye: Bp. XI. ker. Csiki-hegyek u. 13 az iskola ebédlője. 
Megközelíthető a 139, 153 és a 8-as busszal, a Gazdagréti téri végállomástól gyalog. 

http://www.goszovetseg.hu/

