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A Barcza Gedeon Sport Club rendezésében,  

Kispest Önkormányzata és a Magyar Gószövetség támogatásával 



Kispesti Nagydíj Góverseny 2013. 
Válogató verseny a 2013. évi Magyar Góbajnokság döntıjébe 

Idıpont: 

2013. szeptember 7-8. 

Helyszín: 

Kispesti Bolyai János Általános Iskola,  
1195 Budapest, Árpád u. 14.  http://bolyai.kispest.hu 

A verseny szabályai: 

rendszer: 5 forduló, Mac Mahon rendszerben (elınyadás nélkül)  

MacMahon határ: az indulók számától függıen, várhatóan 1, vagy 2 dannál 
(legalább 9 versenyzınek kell a MM határ feletti csoportban 
játszania)  

szabályok: japán szabályok  

komi: 6,5 pont  

gondolkodási idı: 75 perc  

bjo-jomi: 3x30 másodperc  
helyezési sorrend 1. MM pont 

2. SOS 
3. SOSOS 

• A verseny az MGSZ Minısítési Rendszerébe 25-ös szorzóval számít be. 
• A versenyen a Magyar Gószövetség doppingellenes szabályzata érvényben 

van. A versenyen doppingellenırzés lehetséges! 

Nevezés: 

• A versenyen bárki elindulhat, aki ismeri a gó szabályait, és a nevezési díjat 

befizeti. 

• Nevezni a Magyar Gószövetség honlapján, a verseny oldalán, vagy a verseny-
szervezınél lehet. 

• Az elsı forduló párosításánál csak azokat az elınevezıket vesszük figyelembe, 
akik a helyszíni nevezés végéig megjelennek, bejelentkeznek és befizetik a 
nevezési díjat. A késık csak felárral nevezhetnek és a második fordulótól játszhat-
nak. 

• A versenyzık az MGSZ Minısítési Rendszerében meghatározottak szerinti 

minısítéssel nevezhetnek. 

  



Nevezési díj: 
 teljes csökkentett 
felnıtt:  3000 Ft 1000 Ft 

diák, nyugdíjas 2000 Ft 700 Ft 

gyermek 1000 Ft 500 Ft 

• A csökkentett nevezési díjat fizetık nem részesülnek díjazásban. 

• A 2013. szeptember 1. után nevezık 100% felárral nevezhetnek. 

• Az MGSZ versenyengedélyével nem rendelkezı versenyzıknek az MGSZ által 

meghatározott rajtengedély díjat is kell fizetniük. (Felnıtt: 2000 Ft, diák 1000 Ft) 

Idırend: 

szeptember 7. 8:15 - 9:15 helyszíni nevezés   

 9:30 - 12:30 elsı forduló   

 13:30 - 16:30 második forduló   

 17:00 - 20:00 harmadik forduló   

szeptember 8. 9:00 - 12:00 negyedik forduló   

 13:00 - 16:00 ötödik forduló   
 16:30 -  eredményhirdetés  

Díjazás: 

I. helyezett: 50 000 Ft  
II. helyezett: 30 000 Ft  

III. helyezett:  15 000 Ft 
5 gyızelem:  3×nevezési díj 
4 gyızelem: 2×nevezési díj 
3 gyızelem: 1×nevezési díj 

Az I.-III. helyezetteket éremmel is jutalmazzuk. 

• Csak a teljes nevezési díjat fizetık jogosultak a díjazásra. 
• A különdíj az 5, 4, illetve 3 gyızelemért csak IV. helyezéstıl jár és a ténylegesen 

befizetett nevezési díj alapján számítjuk. 
(A késıi nevezés felára és a rajtengedély díja nem része a nevezési díjnak!) 

• A fenti díjak legalább 20 fı részvétele esetén vannak érvényben. 
• A kevésbé gyakorlott versenyzık ösztönzésére Kispest Önkormányzatának 

1000-1000 Ft-os különdíjában részesülnek az egyébként nem díjazottak közül 
legtöbb gyızelmet megszerzı hölgy, egy-egy ifjúsági (U20), serdülı (U16), 
gyermek (U12) és egy senior (45+) korosztályú versenyzı. Azonos gyızelem 
esetén az alacsonyabb minısítéső versenyzı kapja a különdíjat. 

Szállás: 

Kérjük, szállásigényeteket legkésıbb szeptember 1-ig jelezzétek a szervezınél! 
Ezen dátum után szállását mindenkinek egyénileg kell intéznie! 

Szervezı: 

Albrecht István  +36-20-4869077 alb_i@freemail.hu 



Megközelítés: 

A helyszín tömegközlekedéssel az M3-as metróvonal Határ úti állomásától 42-es vagy 
50-es villamossal, illetve a Kıbánya-Kispest állomástól 136E autóbusszal közelíthetı 
meg. 

Gépkocsival az alábbi térkép segítségével juthatsz el a helyszínre. 

Térkép: 

Google térkép: http://goo.gl/maps/EA7zA  

 

Az MGSZ szabályzatai a http://goszovetseg.hu honlapon az „okiratok” 
menüpontban találhatók. 


