
 Spontán Kupa 2022 
 2. válogató verseny a 

	Magyar	Góbajnokság	 döntőjébe 

 Helyszıń: 	Récsei	Center	-	
 Magyar Bridzs Szövetség versenyterme 
 Budapest XIV., Szabó József utca 6. 
 (bejárat az Istvánmezei úti parkoló felől) 
 térkép:  https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 

 Időpont: 	2022.	november	5-6.	

 Dıj́azás:  I. hely 	30.000	  Ft 
 II. hely 	20.000	  Ft 
 III. hely 	10.000	  Ft 
 5 győzelem  7.000 Ft 
 legjobb 18 év alatti  5.000 Ft 
 legjobb 65 év feletti  5.000 Ft 

 Dıj́azásra az a versenyző jogosult, aki játszik mindegyik 
 fordulóban. A dıj́ak nem halmozhatóak. 

https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6


 A  verseny  első  tizenöt,  magyar  állampolgárságú  és  a  Magyar  Gószövetség  által  kiadott  versenyengedéllyel  rendelkező 
 helyezettje  a  helyezésének  megfelelő  pontot  kapja  az  alábbiak  szerint,  az  1.-től  a  15.  helyezésig:  40,  30,  25,  21,  18,  15, 
 12,  10,  8,  6,  5,  4,  3,  2,  1  pont.  A  válogatóversenyek  eredményeinek  és  az  ott  elért  pontszámok  összesıt́ését  követően  a 
 Magyar  Bajnokság  hatos  döntőjébe  a  legtöbb  pontot  elért  versenyzők  kerülnek,  azzal  a  kiegészıt́éssel,  hogy  a  Magyar 
 Nyıĺt  Bajnokság  három  legjobbja  automatikus  bejutást  jelent  a  döntőbe.  A  hat  legtöbb  ponttal  rendelkező  kyus  játékos 
 a  kyus  döntőbe  jut.  A  pontszerzés  feltétele  továbbá,  hogy  a  válogatóverseny  fordulóinak  maximum  20%-át  hagyhatja 
 ki a versenyző. 

	Rendszer:	 	MacMahon	 , 	5	forduló	 , 	japán	 szabályok, 	19		×	19	 -es tábla, 
	komi	6,5	 pont 	,	60	perc	 főidő, 	1	×	30	 mp japán byo-yomi. 
 Kihagyott forduló fél pontot ér. 
 Helyezés számıt́ási módszer: MMS, SOS, SODOS, SOSOS. 
 Nevezés az európai ranglista szerinti aktuális erővel (  EGF GoR  ). 

	Előnevezés:	  https://bit.ly/3swbYVS 
 (goszovetseg.hu  =>  versenyek  =>  Spontán Kupa 2022) 

	Nevezési	díj:	  MGSZ versenyengedéllyel: 
 - felnőtt: 	7.000	 Ft 
 - 18 éves kor alatt, 65 felett, 20 kyu alatt: 	5.000	 Ft 

 MGSZ versenyengedély nélkül, rajtengedéllyel: 
 - felnőtt: 	10.000	 Ft 
 - 18 éves kor alatt, 65 felett, 20 kyu alatt: 	8.000	 Ft 

 Helyszıńi nevezés:  + 3.500 Ft 

	Időbeosztás:	 	Szombat:	
 8:30  –  8:45  nevezés 
	8:45	  nevezés vége 
 9:00  –  12:30  1. forduló 

 12:30  –  13:30  ebédszünet 
 13:30  –  16:30  2. forduló 
 16:30  –  19:30  3. forduló 

	Vasárnap:	
 9:00  –  12:00  4. forduló 

 12:00  –  13:00  ebédszünet 
 13:00  –  16:00  5. forduló 
 16:15  eredményhirdetés 

 Ha jössz, de nem tudsz a helyszıńre érni a nevezés zárásának 
 idejére, 8:45-re, akkor szólj telefonon, hogy ne hagyjunk ki az első 
 forduló párosıt́ásából (email és SMS nem jó). 

 A 2-5 fordulók és az eredményhirdetés kezdési ideje kis 
 mértékben változhat. 

	Szervező:	  Bővıź László 	,	 +36 30 978-20-84,  goszovetseg@gmail.com 

 A versenyen kép és videó felvétel készülhet a résztvevőkről, 
 melyet a szervezők felhasználnak a gó népszerűsıt́ése céljából. 

 A versenyt támogatja a 	Magyar	Gószövetség	

https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Find_Player.php
https://bit.ly/3swbYVS
mailto:goszovetseg@gmail.com

