
Soutěžní řád

Č l á n e k 1 - Ú v o d n í u s t a n o v e n í

1.1. Vymezení platnosti a definice

1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky 
organizace a pořádání soutěží go na území České republiky, které jsou 
řízeny nebo spolupořádany Českou asociací go.

2 Tento SŘ je platný a závazný pro všechny účastníky soutěží, které řídí 
nebo spolupořádá Česká asociace go (dále jen Asociace).

3 Součástí SŘ jsou přílohy schválené VV, které upřesňují podmínky pořádání
konkrétních soutěží vyhlašovaných ČAGo včetně mistrovství republiky 
v jednotlivých kategoriích.

4 Základní pojmy a používané zkratky:

 VV - výkonný výbor Asociace;

 STK - sportovně-technická komise;

 KR - komise rozhodčích;

 ŘO - řídící orgán, tj. VV nebo jím pověřená komise či odpovědní  
funkcionáři;

 TŘ - Turnajový řád

 Hráč - účastník respektive účastnice soutěže;

 člen Asociace - hráč, který má splněny své členské povinnosti  pro 
daný rok a kterému nebylo členství zrušeno;

 cizinec - hráč, který nemá české občanství;

 mistrovské soutěže - soutěže vyjmenované v tomto SŘ.

1 . 2 . Sportovně technické dokumenty v soutěžích
1. Tento SŘ ve znění pozdějších změn a doplňků označený rokem autorizace 

a datem účinnosti.

2. Turnajový řád autorizovaný Asociací a opatřený datem účinnosti.

3. Překlad turnajových pravidel EFG autorizovaný Asociací a označený rokem
autorizace a datem účinnosti.

4. Sportovní kalendáře vydané VV. Sportovním kalendářem se rozumí 
seznam termínů mistrovských soutěží. VV je povinen vhodným způsobem 
seznámit se sportovním kalendářem členy Asociace a kluby, ve kterých se 
členové Asociace sdružují.



5. Rozpis soutěže vydaný pořadatelem, autorizovaný oprávněným zástupcem
řídícího orgánu a opatřený datem účinnosti. Nezbytnými náležitostmi 
rozpisu soutěže jsou:

 název pořadatele soutěže a jeho kontaktní adresa;

 jméno ředitele a hlavního rozhodčího;

 adresa hrací místnosti;

 termín soutěže;

 tempo hry;

 právo účasti; 

 finanční podmínky účasti v soutěži, včetně výše vkladu;

 údaj o zařazení soutěže pro klasifikační účely;

 termín podání přihlášek;

 u soutěží družstev navíc:

- termín předložení soupisek a jejich počet;

- datum, čas a místo losování;

1 . 3 – O b e c n ě p l a t n é z á s a d y 

1 Všechny soutěže jednotlivců se plánují každoročně tak, aby nižší soutěže 
a kvalifikace proběhly s dostatečným časovým předstihem před soutěžemi
vyššími.

2 Ženy se mohou účastnit soutěží mužů, dívky soutěží chlapců, hráči nižších
věkových kategorií se mohou účastnit soutěží vyšších věkových kategorií.

3 Rozhodující pro určení věkové kategorie je rok narození. Soutěže v 
příslušné věkové kategorii se mohou účastnit hráči, kteří dosáhnou 
daného věku v kalendářním roce, ve kterém soutěž končí na republikové 
úrovni.

Č l á n e k 2 . - Tu r n a j e a a k c e

1 2.1. Turnajový kalendář

1 Turnajový kalendář slouží k informování členů ČAGo o akcích pořádaných 
asociací, kluby a dalšími subjekty. Sestavuje jej STK v prosinci pro 
následující kalendářní rok.

2 Akce řízené ČAGo jsou do turnajového kalendáře zařazeny po schválení 
STK. Termíny těchto akcí lze změnit a novou akci do turnajového 



kalendáře zařadit pouze se souhlasem STK nejpozději 2 měsíce před 
datem konání.

3 Akce organizované mimo rámec ČAGo (např. některé zahraniční turnaje) 
jsou do turnajového kalendáře zařazovány podle potřeby.

2 2.2. Účast na turnajích a akcích

1 Turnajů a akcí se mohou hráči zúčastnit, pokud jejich účast není v rozporu

s DŘ, SŘ nebo TŘ.

2 Mistrovských soutěží (MR všech kategorií) se mohou účastnit pouze 
registrovaní členové ČAGo mající české občanství. Kvalifikačních turnajů 
na MR se mohou zúčastnit také cizinci a nečlenové ČAGo za podmínek 
stanovených v rozpise soutěže.

3 Vybraných turnajů zvláštního významu (např. kvalifikace na evropskou 
nebo světovou akci) se mohou účastnit všichni hráči splňující kritéria, 
která pro danou soutěž stanoví řídicí orgán. Na návrh STK může výbor 
ČAGo schválit i účast dalších hráčů na těchto akcích.

3 2.3. Náklady

1 Pokud není v rozpise soutěže stanoveno jinak, hráči si hradí veškeré 
výdaje související s jejich účastí na dané akci.

2 Pořadatel nehradí žádné náklady hráčům, kteří byli z turnaje vyloučeni, 
ani hráčům, kteří nebyli k turnaji připuštěni podle SŘ, DŘ nebo TŘ.

4 2.4. Práva a povinnosti pořadatelů

1 Pořadatelem je organizační složka pověřená technickým zajištěním 
soutěže. Pořadatelem turnaje může být např. Asociace, klub nebo jiný 
právní subjekt sdružující členy Asociace, skupina hráčů i jednotlivec.

2 V soutěžích jednotlivců pořadatel určí osobu ředitele turnaje, který 
zodpovídá za splnění povinností pořadatele.

3 Pořadatel je zejména povinen:

a dodržovat obecně platné předpisy a učinit všechna opatření k 
regulérnímu průběhu turnaje;

b zajistit včasnou propagaci soutěže formou závazného rozpisu soutěže;



c zajistit ubytování pro hráče přihlášené v termínu uvedeném v rozpisu 
soutěže za podmínek uvedených v rozpisu soutěže;

d po dohodě s STK zajistit rozhodčího a u turnajů jednotlivců jmenovat 
odvolací komisi;

e do 3 pracovních dní po skončení soutěže odeslat STK výsledkovou 
listinu.

4 Pořadatel má výhradní právo:

a na komerční využití turnaje, který pořádá;

b na návrh rozhodčího vyloučit z turnaje hráče, který opakovaně nebo 
hrubým způsobem narušil průběh soutěže;

c rozhodnout o zařazení hráče do turnaje v jeho průběhu, pokud tímto 
nedojde k porušení TŘ, SŘ nebo dalších pravidel platných pro danou 
soutěž

5 2.5. Turnajový rozhodčí a odvolací komise

1 Pořadatel je povinen zabezpečit turnajového rozhodčího (nebo rozhodčí při
větší akci), oznámit jeho jméno při zahájení turnaje a určit členy odvolací 
komise.

2 Turnajové rozhodčí schvaluje STK, která vede jejich evidenci a organizuje 
jejich přípravu. Seznam turnajových rozhodčích je k dispozici všem 
pořadatelům soutěží řízených ČAGo a členské základně.

3 Turnajový rozhodčí se samotné soutěže neúčastní, dohlíží na její řádný 
průběh a řeší případné spory mezi hráči. Proti jeho rozhodnutí se hráči 
mohou odvolat k odvolací komisi.

4 Odvolací komise je minimálně tříčlenná a maximálně pětičlenná. Jejími 
členy by měli být alespoň dva turnajoví rozhodčí a zástupci z řad 
zkušených hráčů, případně jeden zástupce pořadatele. Členy odvolací 
komise nemohou být současně dva hráči ze stejného klubu či jinak 
spříznění (např. příbuzensky).

5 Odvolací komise řeší sporné případy, kdy nedojde ke shodě mezi 
rozhodčím a hráči. Pokud některý z členů odvolací komise je ve vzniklém 
sporu osobně zainteresován, je pro daný případ nahrazen náhradníkem, 
kterého určí pořadatel před zahájením soutěže.

6 Rozhodnutí odvolací komise je v daném okamžiku konečné.



6 2.6. Práva a povinnosti rozhodčích

1 Rozhodčí je kvalifikovaná a ŘO schválená osoba, která je zodpovědná za 
to, aby soutěž proběhla v souladu se všemi sportovně technickými 
dokumenty.

2 Rozhodčí, který byl delegován nebo jiným způsobem pověřen řízením 
soutěže, je povinen dostavit se do hrací místnosti v dostatečném 
předstihu před stanoveným začátkem. Jeho povinností je zkontrolovat 
veškeré náležitosti podle pravidel EFG, tohoto SŘ , TŘ a rozpisu soutěže.

3 Rozhodčí během soutěže řeší vzniklé spory a dohlíží na výkon svých 
rozhodnutí.

7 2.7. Práva a povinnosti hráčů

1 Hráč je povinen:

a včas se zaregistrovat do turnaje podle rozpisu soutěže;

b při registraci nahlásit svou výkonnostní třídu v souladu s klasifikačními 
pravidly Asociace;

c v případě sporu přivolat rozhodčího a řídit se jeho rozhodnutím;

d po skončení partie jsou hráči povinni oznámit rozhodčímu výsledek. 
Pokud je to pro danou soutěž stanoveno, hráči odevzdají zápis partie.

e Hráč nesmí hrát více než jednu partii ve stejném čase. V soutěžích 
družstev smí být uveden současně pouze v jedné sestavě.

f Hráč je povinen se řídit při hře pravidly EFG, tímto SŘ, TŘ, rozpisem 
soutěže, pokyny rozhodčího a pořadatele.

2 Hráč má právo:

a odvolat se proti rozhodnutí rozhodčího k odvolací komisi;

b podat písemně stížnost proti průběhu nebo výsledku turnaje STK do 
3 pracovních dnů po ukončení akce;

c z vážných důvodů vystoupit z turnaje; tuto skutečnost musí nahlásit 
rozhodčímu.

8 2.8. Zařazení hráče v průběhu turnaje, vynechání

kola

1 Pořadatel může do turnaje dodatečně zařadit hráče, který z vážných příčin



nestihl termín prezentace, a to i v průběhu soutěže.

2 Hráč je povinen pořadateli předem oznámit, nebude-li schopen účastnit se
všech kol dle rozpisu soutěže. Pokud se hráč některého kola neúčastní 
(např. při dodatečném zařazení do turnaje dle bodu 2.4.1), nelze jej na 
turnaji hraném McMahonovým systémem zařadit do skupiny s nejvyšším 
MM koeficientem.

3 Řídící orgán může v rozpise soutěže hrané švýcarským systémem předem 
vyloučit možnost registrace hráče, který se nebude moci účastnit všech 
turnajových kol.

4 Pokud se hráč bez předchozí omluvy k partii nedostaví, je jeho soupeři 
přiznána kontumační výhra a pořadatel má právo takového hráče z další 
účasti na turnaji vyloučit

Článek 3 - Systém soutěží

 3.1. Asociace vyhlašuje tyto soutěže:
Mistrovství České republiky:

a Mistrovství ČR jednotlivců;
b Mistrovství ČR žen;
c Mistrovství ČR smíšených dvojic (pairgo);
d Mistrovství ČR v juniorských kategoriích: žáci a žákyně (do 12 let), 

junioři a juniorky (do 16 let);
e Mistrovství ČR studentů (studenti středních nebo vysokých škol ve 

věku od 16 do 25 let).
Grand Prix ČR – celoroční soutěž jednotlivců
eGoban liga – celoroční soutěž klubů

3.2. Systém Mistrovství republiky všech kategorií spadá do výlučné 
pravomoci VV. Asociace může vyhlásit i další kategorie podle potřeby.
3.3. Pořadatele MR jednotlivců určuje VV na základě vypsaného konkurzu.
3.4. Pořadatelé MR ve všech ostatních kategoriích schvaluje VV na návrh STK
s přihlédnutím k zájmu a možnostem uchazečů o pořádání těchto akcí.
3.5. Přihláškou do jakékoliv mistrovské soutěže jednotlivců se hráč zavazuje 
odehrát všechny partie a zúčastnit se losování a zakončení turnaje. Současně
tím vyslovuje souhlas s rozpisem soutěže. Vystoupení ze soutěže je možné 
pouze z vážných zdravotních, rodinných a pracovních důvodů.
3.6. ŘO může rozhodnout o sloučení více kategorií do jedné soutěže (např. 
při malém počtu účastníků či za účelem zkvalitnění soutěže).

Č l á n e k 4 . - S o u tě že d r už s t e v



9 4.1. Základní ustanovení

1 Tento článek stanovuje zásady pořádání klubových soutěží družstev. 
Některá jeho ustanovení jsou obecně platná i pro organizování soutěží 
týmů jako takových.

2 Družstvem (týmem) je rozuměna skupina hráčů, která v soutěži vystupuje
jako jeden účastník. Počet členů družstva určuje ŘO, případně pořadatel v 
propozicích soutěže.

10 4.2. Mistrovství republiky družstev

Systém mistrovství republiky družstev upravuje výbor Asociace ve spolupráci
s STK podle aktuálních možností a potřeby.

11 4.3. Účastníci soutěží a jejich povinnosti

1 Přihlášením do soutěže se družstvo zavazuje k řádnému dohrání soutěže, 
dodržování hracího řádu a rozpisu soutěže.

2 Každé družstvo přihlášené do soutěže předloží ve stanoveném termínu a 
čase soupisku hráčů. Na soupisce musí být uvedeno: název družstva, 
jméno kapitána, jména, příjmení a výkonnostní třídy hráčů. Pořadí hráčů 
na soupisce je podle jejich výkonnosti. Danový hráč může hrát za hráčem 
nejvýše o jednu třídu horším (tzn. 3D za 2D, 1D za 1k apod.). Hráč kyu 
může hrát před hráčem nejvýše o tři kyu silnějším (tzn. 4k před 1k, 5k 
před 2k apod.).

3 Na soupisce může být uveden nejvýše jeden náhradník. Základní sestavu 
družstva tvoří hráči, jejichž počet je stanoven v rozpise soutěže v pořadí 
uvedeném na soupisce družstva. Pokud hrají dvě družstva jednoho klubu 
soutěž stejné úrovně, musí být na sobě zcela nezávislá. Náhradník ve 
vyšší soutěži může být na soupisce družstva v nižší soutěži.

4 Maximálně jedna třetina hráčů uvedených na soupisce družstva nemusí 
být členy klubu, který reprezentují. Každý hráč však může startovat jen za
družstva jednoho klubu.

5 V době, která je stanovena jako začátek utkání, jsou kapitáni obou 
družstev povinni odevzdat písemně sestavu družstva rozhodčímu. 
Nestane-li se tak, čas, který uplyne od stanoveného začátku do předání 
této sestavy se připíše k tíži všem hráčům družstva, které tuto povinnost 
nesplnilo. Nebude-li sestava odevzdána do 1 hodiny po stanoveném 



začátku, prohrává družstvo kontumačně na všech deskách. Neodevzdají-li 
v této době sestavu kapitáni obou družstev, prohrávají kontumačně obě 
družstva se skóre 0:0. Zpoždění se družstvu promine, prokáže-li 
hodnověrně, že bylo způsobeno vyšší mocí.

6 V sestavě pro utkání musí být hráči uvedeni v pořadí podle soupisky. Po 
předání sestavy nesmí být tato již doplňována ani přepisována. K utkání 
smí družstvo nastoupit nejméně s polovinou z celkového počtu členů 
družstva určeného v rozpisu soutěže.

12 4.4. Práva a povinnosti kapitána družstva

1 Kapitán družstva je povinen předložit rozhodčímu soupisku družstva spolu 
se sestavou pro utkání. Odpovídá za správné rozsazení hráčů. Před 
zahájením utkání má právo požadovat za své přítomnosti ověření 
totožnosti hráčů soupeřova družstva.

2 Vystupuje jménem družstva společensky vhodným způsobem. Je povinen 
určit a rozhodčímu oznámit svého zástupce pro případ své nepřítomnosti v
hrací místnosti.

3 Má právo uvádět do zápisu o utkání nejpozději před jeho podpisem 
případné námitky k jevům známým před skončením utkání. Podepisuje 
zápis o utkání a tím potvrzuje správnost údajů v něm uvedených. Má 
právo požadovat kopii zápisu o utkání.

4 Kapitán je povinen řídit se ustanoveními technických dokumentů 
vztahujících se k soutěži, pokyny rozhodčího a pořadatele.

13 4.5. Předpis k sehrání utkání

1 Soutěže družstev se hrají podle tohoto SŘ a rozpisu soutěže. Družstvo 
uvedené v rozlosování na prvním místě má na první desce černé kameny, 
dále se barva kamenu střídá (na druhé desce bílé kameny, na třetí desce 
černé kameny atd.). V případném odvetném utkání si družstva pořadí 
barev kamenů vymění.

2 Utkání se hraje na všech deskách podle stejných pravidel, se stejným 
herním časem a stejnou velikostí komi.

14 4.6. Hodnocení výsledků

1 Po skončení utkání předloží kapitáni rozhodčímu zápis o utkání. V zápise 



musí být uvedeny sestavy obou družstev, výsledky na jednotlivých 
deskách, celkový výsledek a podpisy obou kapitánů.

2 Výsledky partií odehraných na jednotlivých deskách se sčítají a součet 
těchto bodů tvoří skóre.

3 Za vyhrané utkání se družstvu počítají 2 body, za remízu 1 bod a za 
prohrané utkání 0 bodů. O pořadí družstev rozhoduje postupně: 

a celkový součet zápasových bodů;

b součet skóre ze všech zápasů;

c výsledky vzájemných zápasů družstev;

d výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu atd.

Č l á n e k 5 - N á m i t k o v é ř í z e n í

15 5.1. Námitky

1 Při porušení nebo nedbání ustanovení sportovně technických dokumentů 
uvedených v tomto SŘ a všech platných směrnic vydaných Asociací lze 
podat námitky. Námitky mohou být podány rovněž proti chybám 
rozhodčího, nejsou-li jeho rozhodnutí v souladu se sportovně technickými 
dokumenty.

2 Podáním námitek se až do doby vyřízení případu nemění výsledek 
dosažený v soutěži nebo utkání. Pokud jsou námitky podány před 
zahájením soutěže nebo utkání, nemají odkladný účinek pokud jde o dobu
zahájení.

3 Námitky se podávají námitkové komisi ustanovené při STK a to do 3 
pracovních dnů (rozhoduje datum poštovního razítka, případně datum 
odeslání emailu).

4 Námitky musí být doloženy peněžitým vkladem, ve výši stanovené v čl. 
5.3. Vklad se poukazuje námitkové komisi. Komise vydá namítajícímu 
potvrzení o zaplacení vkladu.

5 O námitkách rozhodují ŘO, respektive NK do 14 dnů po obdržení 
veškerých materiálů. Jestliže podané námitky nesplňují ustanovení 
uvedená v čl. 8.1.3. až 8.1.5., pokládá je ŘO či námitková komise za 
nepodané a dále je neprojednává. Jestliže ŘO či námitková komise dojde 
k názoru, že ke správnému vyřešení námitek je třeba osobní účasti stran, 
může je k jednání povolat, a to na jejich náklady. Nedostaví-li se k 
jednání, projednají se námitky bez jejich osobní účasti.



6 Je-li námitkám vyhověno, byť jen částečně, vrací se vklad v plné výši 
namítajícímu. Jsou-li námitky zamítnuty, propadá vklad ve prospěch ŘO 
respektive NK. Výlohy vzniklé v souvislosti s projednáváním námitek může
předepsat ŘO soutěže či námitková komise k úhradě tomu, kdo svým 
zaviněním nebo svou nedbalostí vyvolal podání námitek nebo tomu, kdo 
námitky bezdůvodně podal.

7 Rozhodnutí o námitkách předá námitková komise písemně zúčastněným 
stranám.

8 ŘO je oprávněn zahájit šetření o dodatečně zjištěných nedostatcích 
soutěže (aniž byly podány námitky) a případně rozhodnout o změně 
výsledku, zjistí-li se, že došlo k porušení tohoto SŘ nebo rozpisu soutěže. 
Šetření řídícího orgánu soutěže, která je kvalifikací musí být ukončeno 
nejpozději do začátku příslušného vyššího stupně soutěže. Šetření může 
být zahájeno nejpozději do 2 let po ukončení příslušné soutěže.

16 5.2. Odvolání při námitkovém řízení

1 Proti rozhodnutí o námitkách lze podat v odůvodněných případech do 15 
dnů od oznámení (zveřejnění) odvolání doporučeně k VA.

2 K odvolání je nutno připojit peněžitý vklad ve výši stanovené v čl. 8.3. 
Vklad se poukazuje VA, a to zároveň s podáním odvolání. Jeden díl 
složenky je nutno připojit k odvolání.

3 Odvolání podávané bez potvrzení o zaplacení vkladu, po stanovené lhůtě 
nebo bez zaslání opisu rozhodnutí orgánu, který rozhodoval o námitkách, 
je považováno za neplatné a neprojednává se.

4 Odvolání nemá odkladný účinek. VA o něm rozhodne na podkladě 
výsledku vlastního šetření a s přihlédnutím k vyjádření námitkového 
orgánu, jehož rozhodnutí je napadáno. Odvolávající má právo se na 
vlastní náklady zúčastnit projednání. VA informuje okamžitě po stanovení 
termínu projednání telefonicky a doporučeným dopisem zúčastněné 
strany. Pokud nevyužijí práva účasti na projednání odvolání, záležitost 
bude projednávána bez jejich přítomnosti.

5 Je-li odvolání vyhověno, byť jen částečně, vrací se vklad v plné výši. Je-li 
zamítnuto, propadá vklad ve prospěch Asociace. Výlohy vzniklé v 
souvislosti 
s projednáním může VA předepsat k úhradě tomu, kdo odvolání 
bezdůvodně podal.



6 Rozhodnutí VA je konečné.

17 5.3. Poplatky doložené k námitkovému a

odvolacímu řízení

1 Soutěže družstev: 1000 Kč

2 Soutěže jednotlivců:

a mistrovství ČR 1000 Kč;

b jiná mistrovská soutěž  500 Kč;

c ostatní  300 Kč.

18 5.4. Společná ustanovení

1 Námitky i odvolání lze vzít zpět až do zahájení jejich projednávání. 
Poplatek se v takovém případě vrací.

2 Podání bezdůvodných námitek či odvolání může být stíháno disciplinárně.

Č l á n e k 6 - Př e s t u p k y p r o t i u s t a n o v e n í t o h o t o SŘ

9.1. Za přestupky proti ustanovení tohoto SŘ, rozpisu soutěže a nařízení ŘO
a za opakované nebo hrubé porušení zásad chování u partie jsou 
stanoveny tyto postihy:

a napomenutí hráče;

b kontumace partie;

c vyloučení hráče z turnaje.

9.2. Při opakovaných přestupcích podle čl. 9.1. může být hráč postižen 
podle Disciplinárního řádu.

Č l á n e k 7 - Z á vě r eč n á u s t a n o v e n í
1 K výkladu tohoto SŘ je oprávněn VV.

2 V případech, které tento SŘ neřeší, rozhodne rozhodčí nebo ředitel turnaje. V 

odůvodněných případech může ředitel turnaje rozhodnutí rozhodčího změnit.

3 Při všech soutěžích pořádaných podle tohoto SŘ je v hracích místnostech zákaz 

kouření, zákaz konzumace jídel a zákaz používání mobilních telefonů včetně 

hlasitého zvonění bez výjimky.



4 Tento SŘ byl schválen členskou konferencí dne … a tímto dnem nabývá účinnosti. 

Jeho vydáním se současně ruší předchozí SŘ.
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