
 

 

Přítomni: Vladimír Daněk, Martin Kovařík, Jarek Jiruše, Miloš Podpěra, Ivan 

Kostka. (V zápise dále označováni jen křestními jmény.) 

Omluven: Aleš Cieplý 

Host: Ondřej Jurásek 

Výkonný výbor byl usnášeníschopný. 

 

 

1. Úvod 

Výbor odsouhlasil program schůze a navrhnul doplnění programu valné 

hromady konané příští den (hlasování 5:0). Dále opravil zápis z minulé schůze 

(kontrola Vláďa). 

 

2. Uzávěrka hospodaření 2011 a návrh rozpočtu 2012 

Martin představil čerpání rozpočtu za rok 2011, které bude předloženo valné 

hromadě k odsouhlasení. Ostatní členové výboru ho přijali bez připomínek. 

Dále Martin předložil návrh na rozpočet 2012. Výbor probral všechny položky a 

schválil jej k předložení valné hromadě s tímto dodatkem: 

Veškeré směrnice týkající se výdajů financí mají strop daný rozpočtem. 

V případě překročení se částky poměrně krátí. (hlasování 5:0) 

Pozn.: Tabulky rozpočtů jsou v příloze k zápisu z valné hromady 25. 2. 2012. 

 

3. Návrh na nové sídlo ČAGo 

Na návrh Vládi výbor doporučil novou oficiální adresu sídla ČAGo v bydlišti 
předsedy (hlasování 5:0), bude předloženo ke schválení valné hromadě: 

U HÁJOVNY 11, Praha. 

 

4. Soutěžní řád a Pravidla soutěžní partie 

Jarek shrnul stav přípravy nových řádů: představil je už na schůzi výboru 
v prosinci, poté byly dány k veřejné diskusi na egoban.cz. Kromě dvou 

kosmetických úprav žádná vážná připomínka nebyla. Výbor je schválil 
k předložení na valnou hromadu (hlasování 5:0). 

 

Výkonný výbor ČAGo 
Blansko, 24. února 2012 



5. Nové směrnice 

Jarek vypracoval následující směrnice navazující na soutěžní řád: 

 Směrnice 2012/3 o Mistrovství Republiky: součást dosavadních 
řádů, která je z nových řádů vyjmuta. Na základě usnesení prosincové 

schůze je počet účastníků z 10 zmenšen na 8. Odsouhlaseno 
podmíněně, pokud valná hromada následujícího dne schválí nové 

řády. (hlasování 5:0) 

 Směrnice 2012/4 Schurigovy tabulky: pro losování turnajů každý 

s každým. (hlasování 5:0) 

 Směrnice 2012/5 Česká pravidla go: odchylky od japonských 
pravidel, podle kterých se nejčastěji hraje. (hlasování 5:0) 

 Překlad japonských pravidel go: schválen k užívání na českých 
turnajích. (hlasování 5:0) 

 

Martin navrhnul a výbor schválil  Směrnici 2012/6 o cestovních náhradách 

na rok 2012 – upravena z minulého roku. (hlasování 5:0) 

 

6. Návrhy na tisky brožur, pravidel, zakoupení knih od Korejců 

Jarek navrhnul připravit brožuru se základními informacemi o go a vysvětlením 

jak se hraje a rozdat klubům a lidem na propagaci. Dále vypracované řády a 
pravidla vytisknout a dát rozhodčím. K tomu chce ještě během roku přeložit 

Ingova pravidla, aby rozhodčí skutečně dostali od asociace kompletní manuál 
se vším, co potřebují. 

Vláďa k prvnímu navrhnul rozdat starou informační brožuru, kterou máme 

ještě v několika stech kusech, s přelepením kontaktních informací. Dále přivezl 
na ukázku korejské knihy pro začátečníky přeložené do češtiny Klárou 

Žaloudkovou. Navrhuje je nabídnout klubům, zájem má rovněž Go shop 
Tomáše Grossera. 

Výbor souhlasí s tisky a prodejem knih klubům cca 300 kusů a go shopu za 
100 Kč/kus. 

 

7. Výběrová řízení na akce v tomto roce 

Výběrová řízení vyhlášená STK (Jarek) a skončená 31. 12. 2011: oproti stavu 
referovanému na minulé schůzce Výboru žádné nové přihlášky již nepřišly. 

 MR 2012: pořádá China Tours Weiqi Club v termínu 27.-30. 9. 

 ME žen 2012: pořádá go klub Brno 7.-9. 9. 

Výběrová řízení skončená 31. 1. 2012: 

 český go kemp: pořadatelé nemají zájem, nebude se konat. 

MS juniorů nebudeme mít letos (na přání Ing Foundation to bude v Číně), ale 

příští rok. Výbor pověřil Vláďu jednáním. 

 



8. Evropský go kongres 2015 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno STK do konce ledna. Na EGC 2015 přišly dva 

projekty: do Brna – Výstaviště (Martin) a Liberce – středisko Babylon (Vláďa a 
Miloš) 

 Brno: Martin představil projekt a jeho výhody, zejména podporu 
místního klubu a šance získat kromě sponzorů i dotace z krajského a 

městského zastupitelstva. 

 Liberec: Vláďa představil projekt a jeho výhody, zejména luxusní areál 

dávající šanci uspořádat go kongres na vyšší úrovni, než bývá 

zvykem. 

Oba navržené projekty se budou dále projednávat, rozhodnutí musí padnout do 

konce roku. 

 

9. Členská základna a kluby 

Bylo schváleno přijetí nových členů: Badida Miloš (KGYC), Balúch Pavel (Go 

klub Blansko), Božek Stanislav (KGYC), Drábek Pavel (GO klub Brno), Hefka 
Pavel (XXX), Horák Pavel (KGYC), Křepký Tomáš (Pražský klub go), Manšík 

Ladislav (Pražský klub go), Popa Julia Maria (GO klub Brno), Přecechtěl Jakub 
(Pražský klub go), Staněk Vilém (KGYC), Timko Michal (WS Praha), Vráblík Jan 

(Pražský klub go). 

Výbor promíjí doplatek členských příspěvků za léta 2009-11 Janu Gernerovi 

v souladu s usnesením VV 8. 10. 2010. 

Výbor na základě písemné přihlášky potvrzuje registraci těchto klubů dle §3, 

ods.4. Organizačního řádu a §10 Stanov: 

 Kunratický Go and Yacht Club (KGYC) – vedoucí Jan Gerner,  

 PromoGo – vedoucí Jana Hricová. 

 
10. Různé 

Vláďa informoval o jednání s Dentsu na získání vysílacích práv na anime Hikaru 
no go. 

Na žádost pořadatelů Slovenského festivalu go v Kamenném Mlýně byla tato 
akce zařazena do Gobanligy. 

 

Zapsal: Jarek 

Kontrola: všichni členové výboru 

 

Přílohy: 

Směrnice 2012/3 Mistrovství Republiky 

Směrnice 2012/4 Schurigovy tabulky 

Směrnice 2012/5 Česká pravidla go 

Směrnice 2012/6 Cestovní náhrady na rok 2012 



 

I Herní systém  

1 Mistrovství republiky (dále MR) se účastní 8 hráčů určených dle 

postupového klíče. Turnaj se hraje jednokolově, systémem každý s 

každým a rozlosování se řídí Schurigovými tabulkami. 

2 V jeden den se mohou hrát nejvýše dvě partie. Základní čas na partii je 

90 minut na hráče, kanadské byoyomi 10 minut na 20 tahů. 

3 Hráči jsou povinni být osobně přítomni při rozlosování turnaje (určení 

startovních čísel) a odehrát všechny partie v době stanovené pořadatelem, 

dle rozpisu jednotlivých kol. Pokud hráč předem ví, že toto není schopen 

splnit, nelze jej do soutěže zařadit. 

II Postupový klíč  

1 Mistr z předchozího roku postupuje přímo. 

2 Na MR postupuje 7 hráčů s nejvyšším počtem kvalifikačních bodů 

získaných ve třech kvalifikačních turnajích, přičemž do celkového součtu 

jsou hráčům započítány kvalifikační body ze dvou nejúspěšnějších turnajů. 

Výsledek z třetího, nejhoršího turnaje se pro první postupové kritérium 

nezapočítává. 

3 Kvalifikační body se přidělují podle konečného pořadí na turnaji 10 nejlépe 

umístěným českým hráčům, kteří jsou členy ČAGo, mají zaplacené členské 

příspěvky pro daný rok před daným kvalifikačním turnajem a mají české 

občanství. Pokud se kvalifikačního turnaje účastní mistr republiky z 

předchozího roku, není mezi tyto hráče počítán. Body se přidělují podle 

následujícího klíče: 

 100 bodů - první nejlépe umístěný český hráč; 

 77 bodů - druhý nejlépe umístěný český hráč; 

 60 bodů - třetí nejlépe umístěný český hráč; 

 46 bodů - čtvrtý nejlépe umístěný český hráč; 

 36 bodů - pátý nejlépe umístěný český hráč; 

 28 bodů - šestý nejlépe umístěný český hráč; 

Mistrovství republiky 
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 22 bodů - sedmý nejlépe umístěný český hráč; 

 17 bodů - osmý nejlépe umístěný český hráč; 

 13 bodů - devátý nejlépe umístěný český hráč; 

 10 bodů - desátý nejlépe umístěný český hráč. 

4 V případě rovnosti celkového součtu kvalifikačních bodů určených dle 

A.2.2. a A.2.3., rozhodují o postupujícím pomocná kritéria v následujícím 

pořadí: 

a lepší umístění v jednom ze dvou započítávaných turnajů; 

b lepší výsledek na 3. (do celkového součtu bodů nezapočítaném) 

kvalifikačním turnaji (i v případě, že není bodovaný); 

c vyšším rating po skončení 3. kvalifikačního turnaje; 

d los. 

5 Náhradníky (v pořadí určeném podle odstavce A.2.2 až A.2.4.) se stávají 

všichni hráči, kteří bodovali na kvalifikačních turnajích a v celkovém 

pořadí skončili na 8. a dalších místech. Další náhradníci se určí tak, že se z 

pořadí na kvalifikačních turnajích vyškrtají postupující hráči, mistr 

republiky a již určení náhradníci. Zbylým hráčům se přiřadí body opět 

podle odstavce A.2.3. a pořadí dalších náhradníků se určí podle odstavce 

A.2.4. 

6 Kvalifikační turnaje vyhlašuje výbor ČAGo po dohodě s kluby, přičemž se 

bere ohled na vhodné časové a regionální rozložení turnajů. Minimální 

časový odstup mezi dvěma kvalifikačními turnaji a mezi 3. kvalifikačním 

turnajem a MR je 3 týdny, minimální časový odstup mezi 1. a 3. turnajem 

je 3 měsíce. 

7 Na všech kvalifikačních turnajích musí být zajištěny stejné herní podmínky 

a stejná kritéria pro určení konečného pořadí hráčů: 

a Turnaje se hrají pětikolově, MacMahonovým systémem s horní MM 

skupinou od 2 danu. Pokud počet hráčů s výkonností alespoň 2 dan 

překročí 22, jsou z horní skupiny vyřazeni hráči s nejnižším aktuálním 

ratingem tak, aby počet hráčů v horní skupině byl 22. Minimální počet 

hráčů v horní skupině je 10. Pokud tento počet nebude naplněn, doplní 

se nejsilnějšími 1D podle aktuálního ratingu do počtu 10. V případě, že 

nebude dostatek ani 1D, další hráči 1K se již nedoplňují a skupina 



může být pouze v tomto případě menší. 

b Hráči v horní skupině se seřadí podle jejich výkonnosti, primárně podle 

třídy a v rámci třídy podle aktuálního ratingu. První kolo se povinně 

losuje tak, že horní polovina hráčů je nalosována na dolní polovinu 

hráčů. T.j. bude-li počet hráčů v horní skupině n seřazených podle síly 

od nejsilnějšího n po nejslabšího 1, tak n-tý hráč bude hrát s hráčem 

n/2, ..., n/2+1 hráč bude hrát s hráčem 1. Při lichém počtu hráčů 

nejvyšší skupiny se k nim přilosuje hráč s následující MM skupiny, 

který má nejvyšší aktuální rating. Další kola se již losují normálně. 

c Čas na partii je 75 minut na hráče, kanadské byoyomi 15 tahů na 5 

minut pořád nebo japonské byoyomi 30 vteřin na tah. 

d O pořadí rozhodují: MM koeficient, SOS, SOSOS, vzájemná partie. 

III Stanovení pořadí při MR  

1 O konečném pořadí v turnaji MR rozhoduje: 

a počet bodů; 

b Sonneborn (SDOS); 

c body ze vzájemných zápasů; 

d lepší výsledek proti prvnímu hráči, respektive proti druhému, třetímu, 

čtvrtému atd. 

e vyšší poturnajový rating hráče. 

2 V případě, kdy použití všech kritérií stanovených v bodu A.3.1. 

nerozhodne, pořadí na příslušných místech se dělí. Výjimkou je určení 

pořadí na prvním místě. Při dělení prvního místa STK rozhodne o místě a 

termínu sehrání dalšího zápasu. Hrací systém a podmínky tohoto zápasu 

určí STK v závislosti na počtu účastníků tak, aby po jeho ukončení bylo 

možné jednoznačně rozhodnout o mistru republiky. 

3 Dodatečný zápas je vyhlášen i v případě, kdy je třeba rozhodnout o pořadí 

na místě určujícím reprezentanta ČAGo na mistrovství světa nebo jiné 

mezinárodní akci. 

 

Platnost od 25. 2. 2012 

Schválil Výkonný výbor 24. 2. 2012 



 

Schurigovy tabulky, nazývané též Bergerovy, podle autorů Richarda 
Schuriga (1886) a Johanna Bergera (1892), určují losování jednotlivých 

kol pro turnaje typu každý s každým. Zajišťují rovnoměrné vytížení hráčů 
až do posledního kola včetně střídání barvy kamenů. 

 

1. Tabulky pro 3-16 hráčů  

Hráči uvedení ve dvojicích na prvních místech, mají bílé kameny. Tabulky 

jsou pro sudý počet hráčů. Při lichém počtu hráčů má volno hráč, který by 
se jinak utkal s nejvyšším sudým číslem. 

a)      Pro 3 a 4 hráče 

1. utkání  1-4 2-3 

2. utkání  4-3 1-2 

3. utkání  2-4 3-1 

 

b)      Pro 5 a 6 hráčů 

1. utkání  1-6 2-5 3-4 

2. utkání  6-4 5-3 1-2 

3. utkání  2-6 3-1 4-5 

4. utkání  6-5 1-4 2-3 

5. utkání  3-6 4-2 5-1 

 

c)      Pro 7 a 8 hráčů 

1. utkání  1-8 2-7 3-6 4-5 

2. utkání  8-5 6-4 7-3 1-2 

3. utkání  2-8 3-1 4-7 5-6 

4. utkání  8-6 7-5 1-4 2-3 

5. utkání  3-8 4-2 5-1 6-7 

6. utkání  8-7 1-6 2-5 3-4 

7. utkání  4-8 5-3 6-2 7-1 

Schurigovy tabulky 
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d)      Pro 9 a 10 hráčů 

1. utkání   1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

2. utkání   10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 

3. utkání  2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

4. utkání  10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 

5. utkání  3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 

6. utkání  10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

7. utkání   4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 

8. utkání   10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. utkání  5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 

 

e)      Pro 11 a 12 hráčů 

1. utkání   1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

2. utkání   12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2 

3. utkání   2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 

4. utkání   12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3 

5. utkání   3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9 

6. utkání   12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 

7. utkání   4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10 

8. utkání   12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. utkání   5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11 

10.utkání   12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

11.utkání   6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 



f)        Pro 13 a 14 hráčů 

1. utkání   1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

2. utkání   14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 1-2 

3. utkání   2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

4. utkání   14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 2-3 

5. utkání   3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 9-10 

6. utkání   14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 3-4 

7. utkání   4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 10-11 

8. utkání   14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. utkání   5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 11-12 

10. utkání   14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

11. utkání   6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-13 

12. utkání   14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

13. utkání   7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 

 

g)      Pro 15 a 16 hráčů 

1. utkání 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

2. utkání 16-9 10-8 11-7 12-6 13-5 14-5 15-3 1-2 

3. utkání 2-16 3-1 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 

4. utkání 16-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 1-4 2-3 

5. utkání 3-16 4-2 5-1 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 

6. utkání 16-11 12-10 13-9 14-8 15-7 1-6 2-5 3-4 

7. utkání 4-16 5-3 6-2 7-1 8-15 9-14 10-13 11-12 

8. utkání 16-12 13-11 14-10 15-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. utkání 5-16 6-4 7-3 8-2 9-1 10-15 11-14 12-13 

10. utkání 16-13 14-12 15-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

11. utkání 6-16 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-15 13-14 

12. utkání 16-14 15-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

13. utkání 7-16 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-15 

14. utkání 16-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

15. utkání 8-16 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 

 



2. Sestavení tabulky pro libovolných N hráčů  

Nejprve se napíšou číslice po N/2 na řádku (zaokrouhleno nahoru) až do 
N-1, např. pro 10 účastníků: 

1          2          3          4          5 

6          7          8          9          1 

2          3          4          5          6 

7          8          9          1          2   

3          4          5          6          7 

8          9          1          2          3 

4          5          6          7          8  

9          1          2          3          4  

5          6          7          8          9 

 

Nyní vynecháme první sloupec a ve zbývajících sloupcích začneme psát 
zdola od pravé strany k levé  za každou číslici zase po řadě čísla od 1 do 

N-1 postupně nahoru. Druhé stadium tedy vypadá takto: 

   1            2-9      3-8      4-7      5-6 

   6            7-5      8-4      9-3      1-2 

                2            3-1      4-9      5-8      6-7 

   7            8-6      9-5      1-4      2-3 

                3            4-2      5-1      6-9      7-8 

   8            9-7      1-6      2-5      3-4  

   4            5-3      6-2      7-1      8-9 

   9            1-8      2-7      3-6      4-5 

   5            6-4      7-3      8-2      9-1 

 

Kdyby byl počet hráčů lichý, byla by tím tabulka již hotová, protože 
v každém utkání musí míst při lichém počtu jeden volno, a to by byl ten, 
jehož číslo je v prvním sloupci. Při sudém počtu hráčů však tento hráč 

hraje s N-tým. Připojíme prostě k jeho číslu N, které musí také střídat 
barvy, proto ji připíšeme v lichých utkáních dozadu a v sudých dopředu. 



Hotová tabulka tedy vypadá takto: 

1. utkání       1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

2. utkání   10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 

3. utkání     2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

4. utkání  10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 

5. utkání     3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 

6. utkání  10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

7. utkání      4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 

8. utkání   10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. utkání     5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 

 

3. Rozšíření Schurigovy tabulky 

Například se stalo v turnaji, že se po sehrání dvou utkání čtrnáctikolového 

turnaje dostavil patnáctý účastník, jemuž bylo nutno účast umožnit, 
přitom však podržet rozlosování a barvy kamenů, které již byly sehrány.  

Řešení spočívalo v tom, že proti hráči 15 se postavila v prvním utkání 0, 
která znamená volno soupeře. Tím se první utkání vůbec neměnilo a v 2. 

utkání se ukázala jedna partie (1-2) jako dříve sehraná a jedna partie (15-

1) jako odložená. 

Dále uvedená tabulka vše vysvětluje. Podtržené dvojice jsou rozšíření 

původní tabulky, vyvolané zařazením 15. účastníka. Partie v závorce 
přecházejí do přidaných dvou posledních utkání. V zásadě má hráč 15 

totéž vylosování jako hráč č.14, posunuté o jedno utkání, avšak 
s obrácenými barvami. 

1. utkání 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 0-15 

2. utkání 15-1 14-8 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 (1-2) 0-2 

3. utkání 8-15 2-14 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 (8-9) 0-9 

4. utkání 15-2 14-9 10-8 11-7 12-6 13-5 1-4 (2-3) 0-3 

5. utkání 9-15 3-14 4-2 5-1 6-13 7-12 8-11 (9-10) 0-10 

6. utkání 15-3 14-10 11-9 12-8 13-7 1-6 2-5 (3-4) 0-4 

7. utkání 10-15 4-14 5-3 6-2 7-1 8-13 9-12 (10-11) 0-11 

8. utkání 15-4 14-11 12-10 13-9 1-8 2-7 3-6 (4-5) 0-5 

9. utkání 11-15 5-14 6-4 7-3 8-2 9-1 10-13 (11-12) 0-12 



10. utkání 15-5 14-12 13-11 1-10 2-9 3-8 4-7 (5-6) 0-6 

11. utkání 12-15 6-14 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 (12-13) 0-13 

12. utkání 15-6 14-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 (6-7) 0-7 

13. utkání 13-15 7-14 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 (13-1) 0-1 

14. utkání 15-7 1-2 3-4 5-6 8-9 10-11 12-13 0-14 

15. utkání 14-15 13-1 2-3 4-5 6-7 9-10 11-12 0-8 

Tento způsob může být použit i pro jiné seskupení účastníků, ovšem 
pořadatelé turnajů si musí dle uvedené tabulky vhodně upravit novou 

tabulku. 

 

4. Platnost 

Platnost od 25. 2. 2012 

 

Připravil Jaroslav Jiruše 

Schválil Výkonný výbor 24. 2. 2012 

 

 



 

 

Pro akce pořádané Českou asociací go se používají japonská pravidla hry 

v revizi z roku 1989, není-li stanoveno jinak, s následujícími odchylkami: 

 

1. Když hráč zahraje tah proti pravidlům a je to zaregistrováno do tří tahů 
včetně, nepřípustný tah a tahy následující se odstraní a hráč zahraje jiný 

tah. Pokud je tah zaregistrován později, partie pokračuje. 

2. Pokud při partii dojde k situaci opakování pozice na hrací desce (např. 
trojité kó), partie je prohlášena za remízu. 

3. Pokud po ukončení partie hráči zjistí, že na desce zůstal volný průsečík 
na rozhraní dvou území (tj. neutrální bod), přilehlá území se započítají 

do výsledku partie běžným způsobem, jako by tento neutrální bod byl 
zaplněn. Pro lepší přehled hráči mohou na tento bod položit kámen toho 

hráče, který byl před ukončením partie (pasováním) na tahu a obdobně 
takto zaplnit i případné další dodatečně nalezené neutrální body. 

 

Platnost od 25. 2. 2012 

 

Vypracovali Aleš Cieplý a Jaroslav Jiruše 

Schválil Výkonný výbor 24. 2. 2012 

Česká pravidla go 

Směrnice 2012/5 


