
 

 

 

 

2018. október 6. 

Köfém Művelődési Ház, Székesfehérvár, Verseci utca 1-15. 

 

Rendszer, szabályok 

Svájci rendszerű, mínusz két köves hendikep verseny, négy fordulóval, japán szabályok 

szerint. Komi: 6,5 pont (előnyadásos partiknál 0,5 pont). 

16 fő felett két (A,B), 32 fő felett három (A,B,C), 48 fő felett négy (A,B,C,D) csoportban.  

Gondolkodási idő: játékosonként 40 perc + 2x20 másodperc byo-yomi.  

 

Nevezés 

Nevezési díj: 3.000 Ft. Előnevezés a www.goszovetseg.hu oldalon, nevezés a helyszínen.  

Kedvezmények: 

- 2.500 Ft a nevezési díj annak, aki 2018. szeptember 15-ig előnevez,  

- 50% kedvezmény 18 év alattiaknak és 65 év felettieknek, 

- 50% kedvezmény annak, aki autójával becsatlakozik a telekocsi rendszerbe és 

legalább 3 másik résztvevőnek segít eljutni a versenyre, 

- ingyenes nevezés annak, aki első versenyes vagy 2017.01.01. óta nem indult 

versenyen, 

- ingyenes nevezés a 2018. évi 12. Nyulashatos hendikep első csoport első 3 

helyezettjének és a második csoport első helyezettjének,  

- ingyenes nevezés a 2018. évi 4. Kelemen Zoltán emlékverseny első 3 helyezettjének.   

A kedvezmények halmozhatóak. 

http://www.goszovetseg.hu/


 

 

Menetrend 

8:15 – 9:40 – nevezés 

10:00 – első forduló 

13:00 – második forduló 

15:00 – harmadik forduló 

17:00 – negyedik forduló 

19:10 – eredményhirdetés 

 

Díjak 

A csoport 

I. 30.000 Ft + választhat egyet a tárgynyeremények közül + kupa 

II. 20.000 Ft + választhat egyet a tárgynyeremények közül + oklevél 

III. 10.000 Ft + választhat egyet a tárgynyeremények közül + oklevél 

B csoport, C csoport, D csoport 

I. választhat egyet a tárgynyeremények közül + oklevél 

II. választhat egyet a tárgynyeremények közül + oklevél 

III. választhat egyet a tárgynyeremények közül + oklevél 

 

Tárgynyeremények: 

- Antti Tormanen ’Invisible, The games of Alphago’ című könyve,  

- John Power ’Invincible, The games of Shusaku’ című könyve, 

- 10.000 Ft értékű ajándékutalvány a Művészetek Palotájába és a Csodák Palotájába, 

- The Surrounding Game DVD,                       

- két db értékes, keleti kultúrával kapcsolatos könyv,                                                

- két db 5.000 Ft értékű ajándékutalvány a Katona József Színházba,  

- háromszor 2db ART mozi ajándékjegy.                                                                          

A tárgynyeremények közül történő választás sorrendje: A csoport I. helyezett, A csoport II. 

helyezett, … és így tovább a D csoport III. helyezettjéig. A felsorolt tárgynyeremények teljes 

köre elérhető lesz és kiosztásra fog kerülni, függetlenül a létszámtól és csoportok számától. 

 

Kontakt: Holubár András, andras.holubar@gmail.com, 06-70-9-499-149 

mailto:andras.holubar@gmail.com

