
Zápis ze schůze výkonného výboru ČAGo dne 3.9.2011 v Brně 

 

 

Účastníci:  Vladimír Daněk (VD),Aleš Cieplý (AC), Jarek Jiruše (JJ), Ivan Kostka  (IK), 

  Martin Kovařík (MK), Miloš Podpěra (MP)   

Host a zapisovatel: Ondřej Jurásek (OJ) 

 

 

1) Zahájení: 

 

Předseda ČAGo Vladimír Daněk přivítal přítomné. Připomněl stálou potřebu propagační 

práce směrem k veřejnosti, tj. získávání sponzorů, hráčů a veřejného zájmu. 

 

2) Informace o činnosti: 

 

VD - informoval výbor o diskusích s funkcionáři EGF, KBA a Americké GA a průběhu                  

         mítinku EGF 2011 v Bordeaux. 

       - získali jsme právo pořádat Evropský go kongres 2015. EGF zatím počítá s  

         prezentovaným městem Libercem. 

       - ME juniorů 2012 bude pořádat Rusko. 

       - pan Yang, ředitel Ing Foundation na Taiwanu předběžně přislíbil přidělení pořadatelství   

          MS Juniorů 2012. Uvažovaným místem pro pořádání je okolí Prahy. Bude třeba poslat 

          oficiální žádost ČAGo. 

       - navázal spolupráci s Českou produkční agenturou v propagační práci směrem k médiím. 

         Prvním konkrétním počinem je občasník GO NEWS 1. Bude vycházet jednou měsíčně  

         v elektronické i tištěné podobě. Cílovou skupinou jsou zejména různé redakce. 

         Smyslem je přehledně informovat především sdělovací prostředky o aktuálním dění ve  

         světě go a vzbudit zájem. 

 

AC - má sto emailových adres na různá rádia a noviny. Bere si na starost zprávy pro GO 

NEWS.                                    

       - má soubor - monitoring médií za posledního půl roku. Poskytne ho ke zveřejnění na  

         gowebu. 

 

MP - do konce října 2011 umístí na goweb odkaz na ohlasy médií. 

       - bude i nadále zveřejňovat zprávy na gowebu 

       - pomohl s prezentací Babylónu a města Liberec jako místa konání Evropského go 

 kongresu 2015 pro mítink EGF v Bordeaux.  

       - uspořádal Go kemp 2011 ve Žluticích a hledá pořadatele příštího go kempu. 

 

MK - vyúčtoval dotaci města Jeseník na letošní turnaj tamtéž. 

        - vyúčtování dotace města Frýdek-Místek na letošní MR proběhne dle   

          domluvy s příslušným radničním odborem  do konce září 2011. 

  

3) Výroba propagačního filmu, klipu 

 

AC informoval výbor, že dosavadní pokusy o výrobu propagačního filmu nebo klipu stagnují. 

Jedním z důvodů je finanční stránka věci. Proto požádal výbor o schválení dodatečného 

rozpočtového výdaje ve výši 15 000,- Kč. Výbor tento výdaj schválil a pověřil AC 

pokračováním příprav.   6-0-0 



 

4) Turnajové řády 

 

Výbor pověřil JJ připravit a předložit k diskusi návrh soutěžních a turnajových řádů. 

Termín do poloviny října 2011.   6-0-0 

 

5) Turnajový kalendář, akce roku 2012 

 

VD - dle jeho názoru je v létě dlouhodobě neudržitelně velké množství akcí. 

- navrhuje přesunout termín MR mimo letní období. 

JJ    - informoval, že jarní ostravský turnaj se přesouvá na duben. Ostatní termíny hlavních  

         akcí zůstávají neměnné. 

MK- upozorňuje, že granty se podávají většinou do 31.10. Kalendář je tedy nutné sestavovat  

         na rok dopředu. Zájemci o grant musí termín svého turnaje chystaného na následující  

         rok oznámit nejpozději do 30.9. roku stávajícího. Jinak nebude kdy granty napsat a  

         podat. 

OJ  - připomněl nutnost uspořádat výběrová řízení na všechna MR, významné akce a Go  

         kemp a to tak, aby bylo rozhodnuto ještě před sestavením turnajového kalendáře. 

 

Výbor pověřil JJ připravit a předložit směrnici s cílem řešit sestavování turnajového kalendáře 

tak, aby byl sestaven na rok dopředu. S povinností zájemců o grant vyřizovaný přes ČAGo 

oznámit termín turnaje chystaného na následující rok nejpozději do 30.9. roku stávajícího. 

Směrnice by měla vstoupit v platnost roku 2012. Termín do konce října 2011.  

 

Výbor pověřil JJ sestavit podmínky pro výběrová řízení na pořadatele všech MR a 

významných akcí roku 2012. Termín do konce října 2011. Výběrová řízení VV vypíše 

vzápětí. 

 

Výbor vypisuje výběrové řízení na pořadatele GO kempu 2012. Jedinými podmínkami je 

zachování odděleného školení pro TOP grupu a finančně alespoň vyrovnaný rozpočet akce. 

Všechno ostatní je věc pořadatele včetně případné spolupráce s ostatními hráčskými 

asociacemi. VV posoudí nabídky.   6-0-0 

 

Výbor pověřil svého předsedu VD podáním oficiální žádosti ČAGo adresovanou Ing 

Foundation na Taiwanu o přidělení pořádání MS juniorů 2012. Hlasování o přijetí fin. rizika v 

souvislosti s MSJ   5-0, 1 se zdržel 

 

Výbor pověřil IK zjistit názory komise silných hráčů na možnost zkrácení MR i na případný 

přesun termínu konání. Termín do konce září 2011.   6-0-0 

 

Výbor rozhodl na návrh JJ vyřadit z GL a celoročních soutěží slovenské turnaje.   6-0-0 

 

Výbor na návrh JJ ustanovuje jako kvalifikační na MR jednotlivců 2012 tyto turnaje: 

Blansko, Frýdek-Místek, Ústí nad Labem.   6-0-0 

 

6) Podpora hráčů na EGC 

 

Výbor schválil směrnici pro podporu hráčů na Evropských go kongresech. Viz. příloha zápisu 

č.1.   6-0-0 

 



7) EGC 2015 v Liberci 

 

Proběhla diskuse o pořádání EGC 2015. EGF počítá s uspořádáním ve městě Liberci, 

prezentovaným předsedou VD na mítinku EGF 2011 v Bordeaux. Nicméně, budou-li k tomu 

vážné důvody, lze místo konání ještě změnit. Proto nebude místo konání závazně stanoveno 

v podmínkách výběrového řízení na pořadatele EGC 2015. 

 

Výbor vypisuje výběrové řízení na pořadatele EGC 2015. AC do konce září 2011 navrhne 

kritéria. Zájemci o pořadatelství předloží do konce roku 2011 nabídky. Schváleno   3-0-3 

 

8) Noví rozhodčí 

 

AC uspořádal na GO kempu ve Žluticích 2011 školení rozhodčích. Proškoleni byli: Diviš 

Martin (WS Praha), Gulaši Josef (Plzeň), Jurásek Ondřej (Brno), Podpěra Miloš (WS Praha), 

Šír Jaromír (WS Praha). 

 

9) Změny členské základny 

 

Bylo schváleno přijetí nových členů: Jakubík Michal (GO klub Písek), Jiřík Jiří (GO klub 

Písek), Kroupa Pavel (Brno), Křížková Tereza (GO klub Písek), Kukla Zdeněk (Brno), Pecha 

Vladan (Frýdek-Místek), Ptáček Richard (Jeseník), Straková Marie (Jeseník), Škrle Jan 

(Praha), Talla Vladimír (Ostrava), Zdravecký Jan (Plzeň). 

 

10) Různé 

 

MK přidá přílohy (hospodaření 2010) k zápisu VH v Blansku 2011, do 20.září 2011. 

Radek Nechanický bude požádán o doplatek za letenku na MS amatérů 2011 (OJ). 

 

 

 

Příloha č.1:    Směrnice 2011/04 Podpora hráčů na EGC 

 

1. Podmínkami pro udělení jakéhokoliv příspěvku je absolvování celého 

10-ti kolového turnaje a zároveň to, že hráč nastoupí do turnaje s třídou 

podle platného klasifikačního řádu ČAGo. Hráč musí být členem ČAGo se 

zaplacenými příspěvky na daný rok ke dni zahajení EGC. 

2. Každý hráč zařazený do horní MacMahonové skupiny, který uhraje 

alespoň 5 bodů, dostane za každý bod 1000,- Kč. 

3. Každý hráč nad 18 let s minimálním ratingem 2300 bodů, který nebyl 

zařazen do horní MacMahonové skupiny a který uhraje alespoň 6 bodů a 

každý hráč do 18 let včetně s minimálním ratingem 1950 bodů, který 

nebyl zařazen do horní MacMahonové skupiny a který uhraje alespoň 6 

bodů, dostane za každý bod 500,- Kč. 

4. Tato směrnice platí od 22.7.2011. 

 

 

 


