
1/1 

 

1. Tato pravidla slouží pro nominaci reprezentantů České republiky na světové 
a evropské soutěže v go. O nominaci rozhoduje Výkonný výbor ČAGo na 
návrh STK. Termín nominace určuje výkonný výbor na základě požadavků 

organizátorů příslušné akce s přihlédnutím k dalším okolnostem 
(zabezpečení víza, letenky apod.). 

2. Reprezentanti pro soutěže jednotlivců jsou nominováni v pořadí určeném 
výsledky posledního mistrovství republiky v příslušné kategorii (MR 
jednotlivců, MR žen, MR studentů apod.): mistr republiky, vicemistr, třetí 

v pořadí atd. Posledním MR je rozuměno to, které bylo ukončeno do termínu 
nominace. 

3. Pro nominaci reprezentanta na některé významné turnaje může výkonný 
výbor ČAGo rozhodnout o uspořádání kvalifikace. V takovém případě jsou 

hráči nominováni v pořadí určeném umístěním hráčů v kvalifikačním turnaji. 
Rozhodnutí o konání kvalifikace musí být zveřejněno nejpozději dva měsíce 
před jejím konáním. 

4. V průběhu jednoho kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince) může 
být hráč v jedné kategorii (jednotlivci, ženy, studenti apod.) nominován 

nejvýše dvakrát na turnaj světového charakteru (WAGC v Japonsku, PMC 
v Koreji, MS žen apod.) a nezávisle na tom nejvýše dvakrát na turnaj 
evropský (European Ing Memorial, ME studentů apod.). 

5. Pokud je turnaj, na který ČAGo nominuje reprezentanta, pořádán 
pravidelně, jeden hráč na něj nemůže být nominován vícekrát než dvakrát 

za sebou. 

6. Pro nominaci na MS párů (pairgo) zůstává v platnosti stávající bodový 
systém. 

7. Pro nominaci na všechny další soutěže párů je rozhodující pořadí párů na 
posledním MR. Pro jednotlivé hráče (nikoliv pro pár jako celek) přitom platí 

stejná omezení jako v soutěžích jednotlivců, dle bodů 4. a 5. 

8. Na soutěže týmů jsou hráči nominováni v pořadí daném jejich umístěním 
v ratingovém žebříčku EGF k termínu nominace a to nezávisle na pravidlech 

a omezeních uvedených v bodech 2.-5. 

9. Pokud je soutěž týmů pořádána v rámci jedné větší akce (např. Olympiády 

duševních sportů), na níž jsou nominováni (dle bodů 2.-7.) také hráči 
v jiných kategoriích a ti se budou moci zúčastnit i soutěže týmů, 
reprezentační tým je možné (např. v situaci, kdy celkový počet vyslaných 

reprezentantů je omezený) sestavit primárně z nich a podle ratingu ho jen 
doplnit na požadovaný počet hráčů. 
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