
pořádá  

China Tours Weiqi Club Praha  

ve spolupráci s Českou asociací go  

Turnaj je zařazen do Gobanligy *  

 

Místo konání:  Praha 6, Vítězné náměstí 2, jednací místnost CK China Tours   

Termín konání:  5.–6. 12. 2015    

Právo účasti:    Osm hráček s nejvyšším ratingem EGF ke dni 2. 12. 2015 12:00 GMT, 

které se za posledních 12 měsíců zúčastnily alespoň 1 turnaje 
kategorie A zařazeného do ratingu EGF, jsou řádnými členkami ČAGo, 
mají české občanství a mají zaplacené členské příspěvky za rok 2015 
nejpozději ke 2. 12. 2015.   

Přihlášky: Do 2. 12. 2015 24:00 na stránkách www.goweb.cz.  

 

Turnajový systém  

 Při počtu 7–8 účastnic se v první den sehrají zápasy v 4členných skupinách A, B 
systémem každá s každou. Výběr do skupin bude losem ze 4 košů po dvou osobách dle 
pořadí v ratingu. Druhý den semifinále a finále.;  
při počtu 5–6 účastnic: 5 kol systémem každá s každou;  
při počtu účastnic 3-4 každá s každou dvoukolově (čili 6 kol celkem); 
při dvou účastnicích zápas na dvě vítězné partie (čili max. 3 kola) 

 Rovné partie, čas na partii 60 minut, bjojomi 3x30 s na tah, komi 6,5.  
 Stanovení výsledků při hraní ve skupinách dle Turnajového řádu ČAGo (počet bodů – 

SDOS – vzájemný zápas) a jako poslední kritérium poturnajový rating.  

Poznámka: Tímto jsou vyzvány k přihlášení i hráčky, které nepředpokládají, že by se „vešly“ 
do úplně nejsilnější osmy, ale přesto mají zájem hrát. Pořadatel bude během dne 3. 12. 15 
ověřovat účast a zajišťovat případné přihlášené náhradnice s cílem naplnění maximálního 
počtu účastnic. 

Ředitel turnaje:  Miloš Podpěra  Rozhodčí turnaje:  Ivan Kostka  

Startovné:   200 Kč (studentky 100 Kč). 

Cenový fond:   5000 Kč – 1. místo 2500 Kč, 2. místo 1500 Kč, 3. místo 1000 Kč 

Ostatní podmínky:  Pořadatel nehradí žádné náklady, nezajišťuje ubytování. 

  

Mistrovství republiky žen 2015   



Program MR žen 2015 

 

 

Sobota 5. 12.  

9:30   Otevření prostor pro hráčky, prezentace a zahájení 
10:00  1. kolo 
14:00  2. kolo  
17:00  3. kolo  
 
 
 

Neděle 6. 12. (program závisí dle zvoleného systému)  

10:00  semifinále A1–B2, A2–B1 // 4. kolo  
14:00  finále + partie o 3. místo // 5. kolo,  
17:00  případné 6. kolo   
 
Vyhlášení výsledků a závěr bezprostředně po posledním kole.   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

China Tours, cestovní kancelář  

Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6  
www.chinatours.cz    

www.facebook.com/chinatours.cz         PODPORUJE MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ŽEN 2015 
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