Magyar Nyı́lt
Gó bajnoksá g 2022
3. vá logató verseny a
Magyar Góbajnokság dö ntő jé be
Helyszı́n:

Récsei Center Magyar Bridzs Szö vetsé g versenyterme
Budapest XIV., Szabó Jó zsef utca 6.
(bejá rat az Istvá nmezei ú ti parkoló felő l)
té rké p: https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6

Idő pont:

2022. November 26-27.

Dı́jazá s:

I. hely
II. hely
III. hely
5 győ zelem
legjobb 18 é v alatti
legjobb 12 é v alatti
legjobb 65 é v feletti

85.000 Ft
50.000 Ft
25.000 Ft
7.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

A nyı́lt versenyen bá rki indulhat, 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 há rom legjobban szereplő , magyar á llampolgá rsá gú , versenyengedé llyel
rendelkező helyezettje automatikusan bejut a Magyar Bajnoksá g dö ntő jé be.

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.
Helyezé s szá mı́tá si mó dszer: MMS, SOS, SODOS, SOSOS.
Nevezé s az euró pai ranglista szerinti aktuá lis erő vel (EGF GoR).

A gó já tszmá k alatt a versenyző k é s kı́sé rő ik szá má ra elektronikai eszkö zö k haszná lata a
tá blá k kö rnyezeté ben csak abban az esetben engedé lyezett, ha az ellenfé l beleegyezé sé t
ké rté k é s ő azt megadta. A beleegyezé s visszavonható .
Előnevezés:

https://bit.ly/3f33QsO
(goszovetseg.hu => versenyek => Magyar Nyı́lt Gó bajnoksá g
2022)

Nevezési díj:

MGSZ versenyengedé llyel:
- felnő tt:
- 18 é ves kor alatt, 20 kyu alatt:
MGSZ versenyengedé ly né lkü l, rajtengedé llyel:
- felnő tt:
- 18 é ves kor alatt, 20 kyu alatt:

7.000 Ft
5.000 Ft
10.000 Ft
8.000 Ft

Helyszı́ni nevezé s: + 3.500 Ft
Időbeosztás:

Szervező:

Szombat:
8:00 – 8:45
8:45
9:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:30
16:30 – 19:30

nevezé s
nevezé s vé ge
1. forduló
ebé dszü net
2. forduló
3. forduló

Vasárnap:
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:15

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

Bő vı́z Lá szló , +36 30 978-20-84, goszovetseg@gmail.com

Ha jö ssz, de nem tudsz a helyszı́nre é rni a nevezé s zá rá sá nak idejé re, 8:45-re, akkor
szó lj telefonon, hogy ne hagyjunk ki az első forduló pá rosı́tá sá bó 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.
A ré sztvevő k hozzá já rulnak, hogy a versenyen ké p é s videó felvé tel ké szü lhet ró luk,
melyet a szervező k felhaszná lnak a gó né pszerű sı́té se cé ljá bó l.
A versenyt tá mogatja a Magyar Gószövetség

