
2011-ben második alkalommal rendezi meg

a Magyar Gószövetség megbízásából

a Székesfehérvári Origó SE a Ma gyar Kupát.

A Kupagyőztes lesz Magyarország hivatalos képviselője

a 2011-es franciaországi Európa-bajnokságon.

Az első díjon felül 80 ezer forinttal támogatja a szövetség

az első helyezettet a bourdeaux-i versenyen.

II. Magyar Kupa
hatfordulós, svájci rendszer verseny

2011. április 2-3. 

Alcoa-Köfém Művelősési Ház

Székesfehérvár, Verseci út 1-15.

A verseny első 15 helyezettje pontot kap az új magyar bajnoki rendszerben!

(Bővebben a goszovetseg.hu oldalon.)

Magyar Gószövetség

Alcoa-Köfém Művelődési Ház

Székesfehérvási Origó Sport Egyesület

Támogatók:



Az előnyadás nélküli versenyen

mindenkinek lehetősége van megküzdeni a legerősebbekkel.

Az első nap négy forduló, míg a második nap két fordulóból áll a verseny.

 Regisztráció,

 Helyszíni nevezés 8:00-9:45

 Megnyitó 9:45

 Sorsolás 10:00

Az első fordulóban a mezőny első fele játszik a mezőny második felével.

Azaz két részre osztjuk a mezőnyt, majd két kalapból sorsuljuk egymás mellé az ellenfeleket.

Ezt követően az azonos győzelemmel állók keülnek egy kalapba.

Az első két fordulóban a négy legtöbb Élő-ponttal rendelkező játékos kiemelt.

 I. forduló: április 2., szombat 10:15

  Gondolkodási idő: 20 perc, byo-yomi: 3x20 másodperc 

 II. forduló: április 2., szombat 11:45

  Gondolkodási idő: 20 perc, byo-yomi: 3x20 másodperc 

 Ebédszünet 

 III. forduló: április 2., szombat 14:00

  Gondolkodási idő: 60 perc, byo-yomi: 3x20 másodperc 

 IV. forduló: április 2., szombat 17:00

  Gondolkodási idő: 60 perc, byo-yomi: 3x20 másodperc

 V. forduló: április 3., vasárnap 10:00

  Gondolkodási idő: 75 perc, byo-yomi: 3x30 másodperc 

 VI. forduló: április 3., vasárnap 14:00

  Gondolkodási idő: 75 perc, byo-yomi: 3x30 másodperc 

A helyezések eldöntése:

1. győzelmek száma; 2. SOS; 3. SOSOS; 4. sorsolás

 

 Nevezés: 5000 Ft – teljes árú;

  3000 Ft –  érvényes MGSz versenyengedéllyel,

  50% kedvezmény diákoknak és nyugdíjasoknak

  Nevezni 2011. március 31-ig lehet a goszovetseg.hu oldalon.

  Helyszíni nevezés 100% felár!

 Rendszer: Svájci rendszer

 Komi:  6,5 pont

 Előnyadás: nincs 

 Díjazás: I hely: 40 ezer Ft.

   (+ 80 ezer Ft Eb utazási támogatás)

  II. hely: 25 ezer Ft.

  III. hely: 15 ezer Ft.

  IV. hely: 10 ezer Ft.

 Különdíjak: legjobb kuys 5 000 Ft;

  legjobb 5 kyu alatti 3 000 Ft;

  legjobb 10 kyu alatti visszakapja a nevezési díját;

  legjobb 15 kyu alatti gókönyv.

 

 Szállás: négyfős szobákban, a verseny helyszínétől 500 méterre

  - 2 000 Ft, közös fürdőszoba

  - 2 200 Ft, külön fürdőszoba, TV

  Szállást március 25-ig lehet foglalni.

 Mail: dienespeter@gmail.com

 Tel: +36 (30) 476 35 40

 Tömegközlekedés Budapestről távolsági busz a Zombori úti megállóig

  (az első megálló Székesfehérváron) majd pár perc séta;

  a vasútállomásról a 20-as busz (óránként közlekedik, kiírás

  szerint 9:25-kor indul a vasútállomás elől).  

  


