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NEA

A Barcza Gedeon Sport Club rendezésében, 
A Nemzeti Együttműködési Alap, Kispest Önkormányzata és 

a Magyar Gószövetség támogatásával



Visegrádi Országok Nemzetközi Góversenye 2013.

Válogató verseny a 2013. évi Magyar Góbajnokság döntőjébe

Időpont:

2013. október 19-20.

Helyszín:

Kispesti Kaszinó, 1195 Budapest, Fő u. 42.
http://www.kmo.hu/kispesti_kaszino/

A verseny szabályai:

rendszer: 5 forduló, Mac Mahon rendszerben (előnyadás nélkül) 

MacMahon határ: az  indulók  számától  függően,  várhatóan  1,  vagy  2  dannál
(legalább 8 versenyzőnek kell a MM határ feletti csoportban játszania)

szabályok: japán szabályok 

komi: 6,5 pont 

gondolkodási idő: 75 perc 

bjo-jomi: 3x30 másodperc 

helyezési sorrend 1. MM pont
2. SOS
3. SOSOS

• A verseny az MGSZ Minősítési Rendszerébe 25-ös szorzóval számít be.
• A versenyen az MGSZ Doppingellenes Szabályzata érvényben van. 

Doppingellenőrzés lehetséges!

Támogatás:

A verseny szervezői a Visegrádi Országokból (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) 
érkező 3-3 versenyző részére két éjszakára ingyenes szállást, reggelit és ebédet 
biztosítanak.
Ha egy adott országból háromnál több versenyző érkezik, az EGF ranglista alapján a 
három legerősebb versenyzőt támogatjuk.
Más országok versenyzőit is szívesen látjuk!

Nevezés:

• A versenyen  bárki  elindulhat,  aki  ismeri  a  gó  szabályait,  és  a  nevezési  díjat
befizeti.

• Nevezni  a  verseny  oldalán,  http://goszovetseg.hu/?vis2013 vagy  a  verseny-
szervezőnél lehet.

• Az első forduló párosításánál csak azokat az előnevezőket  vesszük figyelembe,
akik  a  helyszíni  nevezés  végéig  megjelennek,  bejelentkeznek  és  befizetik  a

http://goszovetseg.hu/?vis2013
http://www.goszovetseg.hu/?page=competition&compid=486&mode=readid


nevezési díjat. A késők csak felárral nevezhetnek és a második fordulótól játszhat-
nak.

• A hazai versenyzők az MGSZ Minősítési Rendszerében meghatározottak szerinti
minősítéssel nevezhetnek.

• A külföldi  versenyzők  az  EGF minősítési  rendszerében  az  adatlapon  a  „GoR”
mező által mutatott minősítésükkel nevezhetnek.

Nevezési díj:

felnőtt: 3000,- Ft

diák, nyugdíjas 2000,- Ft

gyermek 1000,- Ft

• A Barcza Gedeon SC versenyzői, illetve a Budapest X. és XIX. kerületében lakók
50% kedvezménnyel nevezhetnek.

• A 2013. október 17. után nevezők 50% felárral nevezhetnek.
(A szervezők indokolt esetben eltekintenek a késői nevezés felárától.)

• Az MGSZ versenyengedélyével nem rendelkező hazai versenyzőknek az MGSZ
által meghatározott rajtengedély díjat is kell fizetniük.
(Felnőtt: 2000,- Ft, ifjúsági 1400,- Ft)

Időrend:

október 19. 8:15 - 9:15 helyszíni nevezés 

9:30 - 12:30 első forduló 

13:30 - 16:30 második forduló 

17:00 - 20:00 harmadik forduló 

október 20. 9:00 - 12:00 negyedik forduló 

13:00 - 16:00 ötödik forduló 

16:30 - eredményhirdetés

Díjazás:

I. helyezett: 50 000,- Ft
II. helyezett: 30 000,- Ft

III. helyezett: 15 000,- Ft
5 győzelem: 3×nevezési díj
4 győzelem: 2×nevezési díj
3 győzelem: 1×nevezési díj

Az I.-III. helyezetteket éremmel is jutalmazzuk.

• A különdíj az 5, 4, illetve 3 győzelemért csak IV. helyezéstől jár.
(A késői nevezés felára és a rajtengedély díja nem része a nevezési díjnak!)

• A fenti díjak legalább 20 fő részvétele esetén vannak érvényben.



Szállás:

Kérjük, szállásigényeteket legkésőbb október 12-ig jelezzétek a szervezőnél!
Ezen dátum után szállását mindenkinek egyénileg kell intéznie!
A Hotel Chesscom szállodát ajánljuk. http://www.hotelchesscom.hu/
Igény esetén egy közeli kollégiumban is tudunk szállást foglalni.

Szervező és versenybíró:

Albrecht István
email: alb_i@freemail.hu
mobil: +36-20-4869077

Megközelítés:

A helyszín  tömegközlekedéssel  az  M3-as  metróvonal  Határ  úti  állomásától  42-es
villamossal közelíthető meg. (Templom tér, 3. megálló)
Gépkocsival az alábbi térkép segítségével juthatsz el a helyszínre.

Térkép:

Google térkép: http://goo.gl/maps/KhY0R 

Az MGSZ szabályzatai a http://goszovetseg.hu honlapon az „okiratok”
menüpontban találhatók.

A szervezők fenntartják a jogot a nevezési díj, a díjazás és az időbeosztás
módosítására!

http://goszovetseg.hu/
mailto:alb_i@freemail.hu
http://www.hotelchesscom.hu/

