
                                        Zápis ze schůze výkonného výboru ČAGo 
 

      

                                                                v Praze 16.12.2011                                                                                
 

 

 

 

Účast: Vladimír Daněk, Miloš Podpěra, Aleš Cieplý, Jarek Jiruše 
Omluveni: Ivan Kostka, Martin Kovařík 

Host : Ondřej Jurásek 
Výkonný výbor byl usnášeníschopný 

 
 

01) Propagace 
Aleš   - v přípravě propagačních šotů jsme stále na začátku, nedaří se sehnat lidi, 
kteří by natočili šoty na profesionální úrovni. Úkol stále trvá.  

       - máme k dispozici asi sto adres různých redakcí pro rozesílání informací o 
aktuálním dění ve světě go, zatím nebylo využíváno 

 
 
02) Nový soutěžní a turnajový řád 

Jarek předložil nový soutěžní řád a pravidla soutěžní partie. Do konce roku 
zveřejní Jarek návrh řádů na webu k veřejné diskusi. Nové řády budou 

předloženy ke schválení VH v Blansku 24. 2. 2012 
 
03) Výběrová řízení 

Výběrová řízení vyhlášená STK (Jarek) s uzávěrkou 20. 11. 2011: 
 MR juniorů 2012: pořádá Promogo v termínu 28.-29.1. 

 MR párů 2012: pořádá Pražský go klub 11.-12.2. 
 
Výběrová řízení s uzávěrkou 31. 12. 2011 (průběžná informace): 

 MR 2012: zatím jeden zájemce China Tours Weiqi Club v termínu 27.-30.9. 
 ME žen 2012: zatím zájemce go klub Brno 7.-9.9. v návaznosti na 

brněnský turnaj 
 
Výběrová řízení s uzávěrkou 31. 1. 2012: 

 Evropský go kongres a ME 2015: vyhlášeno na základě podmínek od 
Aleše, zatím není žádná přihláška podaná. Na EGF je psáno na Liberec, 

Ondřej oznámil, že Brno bude mít zájem. 
 
Úkol: Jarek k výše uvedeným ještě vyhlásí výběrové řízení na go kemp 2012 

s termínem uzávěrky do konce ledna. 
 

04) Hospodaření  
– Ondřej informoval VV o výběru členských příspěvků a stavu členské 

základny. Máme 27 nových členů, celkem 151 zaplatilo členské příspěvky. 

– Výbor diskutoval možnosti rozpočtu na rok 2012 a předběžně určil limit 
pro deficit ve výši 40 000,- Kč.  



– Žádost Jany Hricové o poskytnutí půjčky na letenky na ME juniorů 2012 

Na doporučení Vládi žádost schválena. Bude vráceno v únoru 2013. 
 

05) Změna nastavení GL a ČP pro 2012 
Výbor děkuje sponzorům celoročních soutěží. 
Na návrh Miloše výbor po diskusi schválil změnu v pravidlech Českého poháru 

související s kategoriemi turnajů dle cenového fondu (dvojnásobné zvýšení). 
Jarek pokládal za lepší zachování schématu z roku 2011. 

Výbor na návrh STK schválil Směrnici 2012/1 - Pravidla Českého poháru. 3-1 
Výbor na návrh STK schválil Směrnici 2012/2 - Úvodní nastavení ČP, GL 2012. 4-
0 

 
06) Kooptace revizora 

Výbor navrhuje valné hromadě ke schválení jako kandidáta na uprázdněné místo 
revizora Josefa Gulašiho. 
 

07) Internetový go šampionát (IGOŠ) 
Výbor vyslovil morální podporu projektu Ivana na internetový turnaj. 

 
08) Nový herní systém MR 

Výbor s přihlédnutím k názoru komise silných hráčů schvaluje návrh snížit počet 
hráčů MR z 10 na 8. 
Pokud bude na valné hromadě v Blansku přijat nový soutěžní řád, výbor patřičně 

upraví pravidla MR v rámci směrnice, která bude přílohou soutěžního řádu 
(připraví Jarek). 

 
10) Různé 
- Vláďa informoval, že se ČAGo stává pořadatelem MS juniorů 2012. 

- Jarek udělá pořádek v dokumentech na gowebu. 
 

 
 
V Praze 16.12.2011                           Zapsal: Ondřej, upravili Aleš, Vláďa, Jarek 

 
 

Přílohy:  Směrnice 2012/1 - Pravidla Českého poháru 
                  Směrnice 2012/2 - Úvodní nastavení ČP, GL 2012 

                      

 

                           



                          Směrnice 2012/1  
 
 

 

                                     Český pohár – pravidla  
1. Základní ustanovení  
 
1.1 Český pohár (dále ČP) je celoroční soutěž pořádaná ČAGo pro individuální 
hráče, rozsah každého ročníku je dán kalendářním rokem. ČP se řídí řády ČAGo.  

1.2 Zúčastnit se může každý hráč – řádný člen ČAGo se splněnými členskými 
povinnostmi.  

1.3 ČP je řízen STK ČAGo (STK), která řeší jeho veškerou problematiku.  

1.4 STK vyhlašuje na počátku roku Nastavení Českého poháru pro daný 
ročník, která obsahují název sponzora, vyhlášení dílčích kategorií a cenový fond.  

 

2. Turnaje Českého poháru  
 
Do ČP mohou být zařazeny všechny otevřené turnaje konané ve spolupráci s 
ČAGo na území ČR, jejichž pořadatelé o zařazení požádají a splní následující 

podmínky:  
2.1 Termín turnaje je ohlášen 3 měsíce předem, propozice předány k publikaci 
na GoWeb.cz 1 měsíc předem.  

2.2 Turnaj splňuje podmínky EGF pro Class A, minimálně 5 kol.  

2.3 Propozice turnaje obsahují navíc oproti Soutěžnímu řádu tyto náležitosti: 

vyčíslení výše minimálního garantovaného cenového fondu turnaje (CF) (věcné 
ceny se do této částky nepočítají) a určení finančních cen pro první tři hráče v 
pořadí. Pořadatel splní podmínky dle Směrnice pro spolupráci s partnery.  

2.4 O zařazení turnaje do ČP rozhoduje STK.  

2.5 Do ČP nemohou být zařazeny turnaje ME, MS konané na území ČR včetně 

doprovodných, a dále turnaje, jichž se dle propozic nemohou zúčastnit všichni 
hráči (např. MRJ, MRŽ, MRP). Výjimkou z tohoto je MR jednotlivců, které se do 

ČP započítává dle zvláštních pravidel v odst. 3.5.  
 

3. Bodování Českého poháru  
 

3.1 Hráči dostávají body za umístění na turnaji. Pořadí v ČP je stanoveno 
součtem bodů za umístění. Vítězem ČP se stává hráč s nejvyšším celkovým 
počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet lepších umístění.  

3.2 Každý turnaj je zařazen do jedné ze čtyř kategorií, v závislosti na CF.  
 

 



 
3.3 Bodovací tabulka určuje rozdělení bodů za pořadí v závislosti na kategorii 

turnaje.  
 

 
Přidělené 

body 

Kategorie 

turnaje  

 

D C B A 

Pořadí v 

turnaji 
CF (Kč) < 10 000 10 000 – 19 

999 

20 000 – 39 

999 

> 40 000 

  1. 9 12 15 21 

  2. 6 10 13 17 

  3. 4 8 11 14 

  4. 3 6 9 11 

  5. 2 5 7 9 

  6. 1 4 6 7 

  7.  3 5 6 

  8.  2 4 5 

  9.   3 4 

10.   2 3 

11.    2 

12.    1 

Body 

celkem 
 25 50 75 100 

 
3.4 Klasifikace turnaje se určí při předání propozic k publikaci na GoWeb.cz.  

3.5 Mistrovství republiky jednotlivců je vždy v kategorii A.  

3.6 Při umístění více hráčů na jednom místě se uděluje shodně všem aritmetický 
průměr bodů za dosažená pořadí zaokrouhlený na celé číslo.  

3.7 V případě opožděného splnění členských povinností hráče vůči ČAGo se hráči 
započítají pouze body, kterých dosáhne ode dne splnění svých členských 

povinností.  

 

4. Dílčí soutěže pro děti a mládež  
 

STK může v rámci Nastavení Českého poháru vyhlásit dílčí soutěže pro děti a 
mládež.  

 

5. Ostatní ustanovení  
 

5.1 Tato pravidla platí od 1. 1. 2012.  

5.2 Výkladem pravidel je pověřena STK. V případě nesouhlasu se lze odvolat k 
VV.  

 
V Praze dne 16. 12. 2011  
Za Výkonný výbor ČAGo  

RNDr. Vladimír Daněk, předseda 

 

 
 

 



Směrnice 2012/2 
 

 
 

 

                  Úvodní nastavení soutěží pro sezonu 2012 

                                            Český pohár a Gobanliga  
 

  

 

Obě soutěže jsou řízeny Sportovně-technickou komisí ČAGo.  

 
Obě soutěže budou označeny klasifikací turnaje v kalendáři ČAGo ke dni dodání  

propozicí.  
 

  

 

China Tours Český pohár 

  

Hlavní partner: China Tours sro. (www.chinatours.cz) 20 000 Kč  
 

  

Cenový fond  
 
Cenový fond pro ročník 2012 činí 19 000 Kč v hotovosti.  
 
1. místo – 10 000 Kč,  

 
2. místo – 5 000 Kč, 3. místo – 2 500 Kč, 4. místo – 1 000 Kč, 5. místo – 500 Kč  

 

 

Upřesnění určení pořadí  
 
Při rovnosti bodů rozhoduje o prvním místě vyšší počet prvních mís kat. A, příp. 
B, C atd.  

Při rovnosti bodů na dalších místech se součet cen za místa podělí počtem hráčů.  

 
 

Člen STK pověřený řízením ČP  
 
Miloš Podpěra, včetně výsledkového servisu.  
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Cleverlance Gobanliga  

 

Hlavní partner: Cleverlance a.s. (www.cleverlance.com) 20 000 Kč  
 
 

  

 

Cenový fond - obecně  
 
Základní cenový fond činí 19 000 Kč. Doplňkový cenový fond se získá prodejem  

bonusových bodů (BB) Dokoupení BB: 1 BB = 1 000 Kč. Dokoupení BB (=zaslání 
peněz dle propozic) je vhodné ohlásit co nejdříve komukoliv z TKGL či VV, aby 
byla přidělena hvězdička GL co nejdříve.  

 
Forma výplaty cen se uvádí u každé skupiny zvlášť: Hot – hotově, Pouk – 

poukázky ČAGo na služby a hrací materiál.  
 
 

Cenový fond – 1. liga (Pouk)  
 

1. místo – 6 000 Kč, 2. místo – 4 000 Kč, 3. místo – 3 000 Kč  

 
 

Doplňkový cenový fond 1. liga (Pouk)  
 
Kluby na 1. – 3. místě: 20% utržené částky, 5. – 9. místo 50% utržené částky. 

Uvnitř skupin se rozpočte dle počtu získaných bodů.  
 

 

Cenový fond – gobanliga jednotlivců (Hot)  
 
1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč 

  
 

Doplňkový cenový fond – gobanliga jednotlivců (Hot)  
 

30% z utržené částky se rozdělí mezi hráče na 1.-5 místě (rozhoduje STK). V 
případě, že se umístí junior, bude plnění Pouk.  
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Gobanliga – juniorské soutěže  
 
 

Kategorie U12 je pro hráče narozené po 1. 8. 2000  
 

Kategorie U16 je pro hráče narozené po 1. 8. 1996  
 
Hráč se může účastnit nejvýše v jedné kategorii.  

 

 
 

 
 

Gobanliga – rozdělení týmů a upřesnění pro sezonu 2012  

 
Rozdělení týmů  

 
1. liga: Brno, Frýdek-Místek, Jeseník, TJ Slovan Karlovy Vary, TJ Pálava Mikulov, 

Ostrava, PromoGo Praha, Weiqi Club Praha, Pražský GK, Říčany, Ústí nad Labem  
 
2. liga: Blansko, GK 361! Bratislava, Brno B, Karlovarský GK, KGYC, Praha Troja, 

Nymburk, Pardubice, TJ Union Plzeň, PromoGo Praha, Dragons Praha, Zlín  
 

3. liga - kdokoliv. Zatím ohlášení: Děčín, Liberec, Nový Jičín, Olomouc  
Písek, Praha Čajomír, Pražský GK B  

Pozn.: Ze soutěže jsou dočasně staženy nulabodové kluby: České Budějovice, Truhla Praha, 

Lovosice a Řevnice. 

 

Doplnění pravidel  
 

Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí (u klubů i jednotlivců) lepší „nápisy“, tzn. 

vyšší počet získaných bodů na jednotlivých turnajích.  
 

 
Pro prvoligové kluby platí povinnost mít splněné podmínky ohledně registrace a 
zaplacení členských příspěvků nejpozději do konce prvního čtvrtletí, tzn. do 1. 

dubna 2012. Pokud toto některý z klubů nedodrží, bude z 1. ligy automaticky 
vyřazen a nahrazen klubem z 2. ligy, který dané podmínky splní – v tomto 

případě mají přednost lépe umístěné kluby v roce 2011. 
                                                              

Pro 4. ročník GL platí pravidla schválená výkonným výborem v roce 2010 
(Směrnice 02/2010 Gobanliga pravidla). Došlo pouze k mírné korekci 

bonusových bodů (u hlavního MR z 5 na 3), přičemž do kategorie jednotlivců se 
nově nebudou započítávat mistrovství ČR. Všechny turnaje zařazené do GL 2012 

budou pečlivě označeny v turnajovém kalendáři ČAGo.  

3/4 



 

 

STK si v naléhavých případech vyhrazuje právo změny. Změnu musí odsouhlasit 
VV. 

 
Toto nastavení celoročních soutěží Český pohár a Gobanliga platí pro sezónu 

2012. Bylo přijato VV v Praze 16.12.2011 
 
Člen STK pověřený řízením Gobanligy  

 
Ivan Kostka  

 
Technická komise Gobanligy (TKGL): Jitka Bártová (výsledkový servis GL), 
Václav Kijonka, Ivan Kostka (výsledky GLJ), Tomáš Kruml, Miloš Podpěra.  
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