Gótábor 2022
Idén már 11. alkalommal, Százhalombattán kerül megrendezésre,
július 10-17-ig a magyar góélet egyik legfontosabb eseménye, a Gótábor.
Sok szeretettel várunk mindenkit, felnőttet, gyereket, kezdőt, haladót, és mestert
egyaránt. A tábor hétfőtől vasárnapig tart, vasárnapi beköltözéssel.

Helyszín:
KlubSirály Csónakház
2440 Százhalombatta Fogoly utca 98-100.

Szervező: Bővíz Dominik, domi@boviz.hu

Lukas Podpera 7 Dan

Oktatók:
Lukas Podpera, 7 danos gómester, a legerősebb európai amatőr góversenyző,
2-szeres Európa-bajnoki bronzérmes, csütörtök estéig. Bővíz Dominik, 6 danos
gómester, 2-szeres magyar bajnok, valamint Albrecht Domonkos, 1 danos gómester.
Várható programok: sok gózás, tenisz, foci, sorverseny-góverseny, többféle
különleges háziverseny, Relay Go, oktatás, szimultán, az oktatóktól egyéni órák, és
saját meccsek kielemzése.
Ezenkívül medencés strand, teke, csocsó, és tábortűznél szalonnasütögetés,
műveltségi vetélkedővel összekötve.
Vasárnap Táborzáró Hendikep, ranglistás verseny 4 fordulóval.

A táborban hétfőtől szombatig fog tartani a Tábori Pontverseny. Pontokat lehet
szerezni sokféleképpen, óra nélküli pontszerző H-1-es meccsekkel, háziversenyeken a
gó különböző fajtáival, a sportversenyeken, valamint a sorverseny-góversenyen, és a
reggeli lassú meccsekkel.

A Tábori Pontverseny díjazása:
1.
2.
3.
4.
5.

hely:
hely:
hely:
hely:
hely:

25.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft
6.000 Ft
4.000 Ft

Szállás: kettő és háromágyas, saját fürdőszobával rendelkező szobákban, vagy saját
sátorban.
A tábor díja: vasárnaptól-vasárnapig 82.000 Ft (goszovetseg.hu-n való online
nevezéssel május 25.-ig, 88.000 Ft június 15.-ig, ez után 94.000 Ft), ebben benne
van a szállás, az étkezés (reggeli, ebéd, vacsora), és a tábori díj, valamint minden
egyéb program költsége, nincs benne a hétvégi verseny 1000 Ft-os nevezési díja.
Normál szállás helyett saját sátorban a tábor teljes díja 56.000 Ft (goszovetseg.hu-n
való online nevezéssel, május 25.-ig, 61.000 Ft június 15.-ig, ez után 66.000 Ft).
Lehet kevesebb időre is jönni:
Goszovetseg.hu-n való online nevezéssel, május 25.-ig:
1 napra (hétfőtől szombatig) a szállás, étkezés, tábori díj 15.000 Ft, saját sátor
szállással 11.500 Ft, szállás nélkül 10.500 Ft, étkezés nélkül 11.500 Ft, étkezés nélkül
saját sátorban 8.000 Ft, szállás és étkezés nélkül 7.000 Ft.
Május 25. utáni online nevezésnél a fenti 1 napos díjak 10%-al magasabbak, június
15.-e után 20%-al magasabbak.
Az online nevezés ingyenes, és nem kötelez semmire.
Fizetni a helyszínen, készpénzben lehet.
Nevezés: https://goszovetseg.hu/?page=competition&compid=944&mode=readid
A tábor közvetlenül a Duna mellett terül el, a KlubSirály Csónakházban pedig
lehetőség van evezős alkalmatosságok bérlésére is.
A csónakházban ingyenes internet elérhetőség áll rendelkezésre.

