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Ismertető és Versenykiírás 
 

Versenyrészvevők: Alap és középfokú iskolák tanulói, akik az elődöntőkön jogot szereztek az 

indulásra, illetve akiknek a szövetség, rendezőség egyéni elbírálás alapján a jelentkezését 

elfogadta. 

A verseny helyszíne : Budapest XI.ker. Csiki-hegyek u. 13-15. általános iskola. 

Verseny kezdete: 2010. május 15. szombat 11 óra. Jelentkezés: min. 15 perccel a verseny előtt. 

Információ és nevezés: Köllner Ödön +3620-515-5937 vagy fotitkar@goszovetseg.hu és a 

www.goszovetseg.hu elérhetőségeken. 

Nevezési díj: 1500 Ft. a helyszínen fizetendő.  

A nevezésben kérjük megjelölni a tanulók nevét, nemét, korcsoportját. 
Versenyforma: 

 A lebonyolítás: svájci rendszerben, órával, japán szabályok. 

 Korcsoportonként: 

 Az I-II-es 13x13-es táblán 2x15 perc játékidővel, 7 fordulóban, fehér 6,5 pont előnyével 

 A III-IV-es 13x13-as táblán 2x15 perc játékidővel, 7 fordulóban, fehér 6,5 pont előnyével 

Az V-VI-os normál táblán 2x30 perc játékidővel 5 fordulóban, világos 6,5 pont előnyével 

 A verseny a fent megjelölt 3 csoportban nemenként is összevontan kerül megrendezésre.  

Sorsolás minden forduló előtt: számítógéppel. A játszma eredményét a győztesnek kell bejelenteni. 

Téves eredményjegyzés miatti reklamációnak max. a következő forduló végéig van lehetőség. Az 

utolsó forduló megkezdése után nincs lehetőség módosításra. A le nem jelentett partik 0-0 

eredménnyel kerülnek bejegyzésre. Egyéb tekintetben a nemzetközi Gó szabályok tekintendők 

mértékadónak. Bíró egyedül nem avatkozhat a játszma folyamatába. Vitás esetekben a bíró dönt. 

    

A játszma végeredménye: Minden táblán a játékos a győzelemért 1 pontot, vereségért 0 pontot kap.  
 

. A játszmát megnyerte a versenyző, akinek: 
 

1. – ellenfele bejelentette, hogy feladja a partit 

2. – több pontja van.. 

3. – nincs ellenfele 

4. – ellenfele túllépte a gondolkodási időt. 

 

A verseny folyamata: 10
45

 Regisztráció, 11 játékos vetélkedő, 11
45 

megnyitó és szabályismertetés, 

12 játék kb. 10-15 perc szünetekkel, kb. 17
30

 eredményhirdetés, díjak átadása. 

Eredményhirdetés, díjátadás: Az értékelés nemenként és korcsoportonként külön – külön 

történik. (6 korcsoportban fiú és leány kategóriákban) 

Minden résztvevő oklevelet kap. Az első három helyezett érmet kap. Minden korcsoport győztese 

nemenként kupát vehet át. 

Holtverseny esetén a buchholz értékelés dönt. Ha az is egyenlő az egymás elleni eredmény a 

mérvadó. A kupák sorsát mindenképpen el kell dönteni. Érmes helyezéseknél törekszünk, hogy a 

holtversenyesek is érmet vihessenek haza. Ilyen helyzetekben a kiírás szerint előrébb végzett 

játékos kapja az érmet, a holtversenyes társaknak kb. 2 hét elteltével tudjuk elküldeni. (Ismerni kell 

a pontos számot, megrendelni a gravírozást, kiküldeni.) 

Egyéb közlemény: A másik partijába beavatkozó játékost kizárjuk, kísérőt kitiltjuk! A 

játékosokon és a versenybírókon kívül a versenyteremben iskolánként 1 kísérő tartózkodhat. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! Jó játékot Eredményes versenyzést 

kívánunk! 
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