
Visegrádi Országok Szellemi Sport Találkozója 
 
 
Időpont:    2012. szeptember 15-16. 

Helyszín: Bolyai Általános Iskola,  

1195 Budapest, Árpád u. 14.k 

http://goo.gl/maps/l9AaH 
 

 
 
A verseny a Barcza Gedeon SC szervezésében kerül megrendezésre. 

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

 

Nevezés 
 

nevezési díj:             5 000 Ft  

kedvezmény:   MGSZ versenyengedéllyel     – 2 000 Ft  

diákoknak, nyugdíjasoknak további   – 1 000 Ft  

felár:   2012. szeptember 13. után     + 2 000 Ft  

 

Nevezni a goszovetseg.hu oldalon, vagy a versenyszervezőnél lehet:  

Major-Zéman Adrienn   +36 (70) 334 1481   zeman.adri@gmail.com 

 
A verseny szabályai 
 

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

 MacMahon határ: az indulók számától függően, várhatóan 1, vagy 2 dannál 

(legalább 9 versenyzőnek kell a MM határ feletti csoportban 

játszania)  

http://goo.gl/maps/l9AaH


szabályok:  japán szabályok  

        komi:  6,5 pont  

 gondolkodási idő:  75 perc  

 byo-yomi:  3x30 másodperc  

   egyebek:   – helyezések eldöntése:  

1. MM pont  

2. SOS  

3. SOSOS 

– a verseny az MGSZ minősítési rendszerébe 25-ös 

szorzóval számít be. 

- a verseny része a Magyar bajnokság kvalifikációs 

versenysorozatának 

 

A versenyen a Magyar Gószövetség doppingellenes szabályzata érvényben van. A szabályzat 

megtalálható az MGSZ honlapján az okiratok menüpontban. A versenyen nem kizárt a 

doppingellenőrzés! 

 

Program 
szeptember 15.    8:15 –   9:15  regisztráció és helyszíni nevezés  

  9:30 – 12:30  első forduló  

13:30 – 16:30  második forduló  

17:00 – 20:00  harmadik forduló  

szeptember 16.    9:00 – 12:00  negyedik forduló  

13:00 – 16:00  ötödik forduló  
16:30    eredményhirdetés 

 

Díjazás 
   I. helyezett:  30 000 Ft  

  II. helyezett:  20 000 Ft  

III. helyezett:   12 000 Ft 

  5 győzelem:     6 000 Ft  
  4 győzelem:    3 000 Ft 

 

Az 5 illetve 4 győzelemért a díj csak abban az esetben jár, ha a játékos nem érte el az első három hely 

egyikét. Megfelelő létszám esetén további kategóriadíjakat osztunk ki, melynek mértékét az első 

forduló után hirdetjük ki. A fenti díjak legalább 20 fő részvétele esetén vannak érvényben. 

 

Szállás 
 

Szállásigényeket legkésőbb szeptember 10-ig kérjük, jelezzék a verseny szervezőjénél! 

Ezen dátum után szállását mindenkinek egyénileg kell intéznie! 


