Magyar Kupa 2022
Az idei első vá logató verseny a
Magyar Góbajnokság dö ntő jé re
Helyszín:

KlubSirály Csónakház
Szá zhalombatta, Fogoly u. 98-100.
té rké p: https://goo.gl/maps/64v3M3B2eTBtcXWq7

Időpont:

2022. július 16-17.

Díjazás:

I. hely
II. hely
III. hely
5 győ zelem
4 győ zelem
legjobb 18 é v alatti
legjobb 65 é v feletti

40.000 Ft
20.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
6.000 Ft
6.000 Ft
6.000 Ft

A versenyen bá rki elindulhat, aki ismeri a gó szabá lyait é s be izeti a
nevezé si dı́jat. Dı́jazá sra az a versenyző jogosult, aki já tszik mindegyik
forduló ban. A dı́jak nem halmozható ak.
A verseny első tizenö t magyar á llampolgá rsá gú é s MGSz versenyengedé llyel
rendelkező helyezettje pontot kap a Magyar Gó bajnoksá g dö ntő jé re
kvali iká ló pontversenybe. Ré szletek itt: https://bit.ly/39npEfX

Rendszer:

MacMahon, 5 forduló,
japán szabá lyok,
19 × 19 -es tá bla,
komi 6,5 pont,
60 perc fő idő , 1 × 30 mp japá n byo-yomi.
Kihagyott forduló fé l pontot é r.
MGSZ verseny szorzó : 25
Helyezé s szá mı́tá si mó dszer: MMS, SOS, SODOS, SOSOS.
Nevezé s az euró pai ranglista szerinti aktuá lis erő vel
(EGF GoR).

Nevezés:

https://bit.ly/3xwChgR
(goszovetseg.hu => versenyek => Magyar Kupa 2022)

Nevezési díj:

MGSZ versenyengedéllyel:
- felnő tt:
- 18 é v alatt:

6.000 Ft
4.500 Ft

MGSZ versenyengedé ly né lkü l, rajtengedé llyel:
- felnő tt:
8.000 Ft
- 18 é v alatt:
5.900 Ft
A kö zvetlenü l a versenyt megelő ző szá zhalombattai
gó tá bor ré sztvevő inek 4.000 Ft kedvezmény.

Jú lius 15. utá ni nevezé s:

+ 2.000 Ft

Időbeosztás:

Szombat:
9:00 – 9:45
9:45
10:00 –
13:00 – 14:00
14:00 –
17:00 –

nevezé s
nevezé s zá rá sa
1. forduló
ebé dszü net
2. forduló
3. forduló

Vasárnap:
10:00 –
13:00 – 14:00
14:00 –
17:15

4. forduló
ebé dszü net
5. forduló
eredmé nyhirdeté s é s dı́já tadá s

Ha jö ssz, de nem tudsz a helyszı́nre é rni a nevezé s
zá rá sá nak idejé re, 9:45-re, akkor hı́vj telefonon, hogy ne
hagyjunk ki a sorsolá sbó l (email é s SMS nem jó ).
A 2-5 forduló k é s az eredmé nyhirdeté s kezdé si ideje kis
mé rté kben vá ltozhat.

Szervező:

Bő vı́z Dominik, dominik(KUKAC)boviz.hu,
Bő vı́z Lá szló , +36 30 978-20-84

A versenyt tá mogatja a Magyar Gószövetség

