Magyar Nyílt Góbajnokság 2011
Időpont:
Helyszín:

2011. november 12-13.
Baár–Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon
1022 Budapest Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
( A térképen „A” betűvel jelölve.)

A verseny a PaGoda Gó Egyesület szervezésében kerül megrendezésre.
A nyílt versenyen bárki elindulhat, aki ismeri a gó szabályait, és a nevezési díjat befizeti.
A nyílt bajnokság első három, magyar állampolgárságú játékosa jogot szerez a bajnokság döntőjében
való indulásra. Az év végi döntőbe további három versenyző jut, akik a kvalifikációs versenyeken
szerzett legtöbb pont alapján kerül kiválasztásra. A kyus döntőbe az a hat kyus minősítésű versenyző
kerül, aki a legtöbb pontot gyűjtötte a kvalifikáció során.
A döntő helyszínével, időpontjával és díjazásával kapcsolatos információk később kerülnek
kihirdetésre.

Nevezés
nevezési díj:
kedvezmény:
felár:

5 000 Ft
MGSZ versenyengedéllyel

– 2 000 Ft

diákoknak, nyugdíjasoknak további
2011. november 10. után

– 2 000 Ft
+ 2 000 Ft

Nevezni a goszovetseg.hu oldalon, vagy a versenyszervezőnél lehet november 10-ig:
Szabó Gergely
+36 30 664 2987
szabo.gergely.tamas@gmail.com

A verseny szabályai
rendszer:
MacMahon határ:

szabályok:
komi:
gondolkodási idő:
byo-yomi:
egyebek:

5 forduló, Mac Mahon rendszerben (előnyadás nélkül)
az indulók számától függően, várhatóan 1, vagy 2 dannál
(legalább 9 versenyzőnek kell a MM határ feletti csoportban
játszania)
japán szabályok
6,5 pont
75 perc
3x30 másodperc
– helyezések eldöntése:
1. MM pont
2. SOS
3. SOSOS
– a verseny az MGSZ minősítési rendszerébe 40-ös szorzóval
számít be.

A versenyen a Magyar Gószövetség doppingellenes szabályzata érvényben van. A szabályzat megtalálható
az MGSZ honlapján az okiratok menüpontban. A versenyen nem kizárt a doppingellenőrzés!

Program
november 12.

november 13.

8:00 – 9:00
9:30 – 12:30
13:30 – 16:30
17:00 – 20:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
16:30

regisztráció és helyszíni nevezés
első forduló
második forduló
harmadik forduló
negyedik forduló
ötödik forduló
eredményhirdetés

Díjazás
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:
IV. helyezett:
V. helyezett:

100 000 Ft
70 000 Ft
50 000 Ft
40 000 Ft
30 000 Ft

5 győzelem:
4 győzelem:

10 000 Ft
5 000 Ft

(Az 5 illetve 4 győzelemért a díj csak abban az esetben jár,ha a játékos nem érte el az első öt hely egyikét.)

Szállás
2nighthostel
Cím:
Web:

1137 Budapest Szent István körút 22.
http://2nighthostel.hu/

A verseny résztvevőinek kedvezmény! Szállásigényeket legkésőbb november 10-ig kérjük jelezzék a verseny
szervezőjénél!Ezen dátum után szállását mindenkinek egyénileg kell intéznie!

