Go klub Olomouc

Olomoucký turnaj 2016
XXIV. ročník mezinárodního turnaje v go, který po třinácti letech navazuje na dlouhou tradici nejstarší
deskové hry v Olomouci a je zařazen do Gobanligy týmů i jednotlivců ČR.

30. - 31. 1. 2016

Kritéria pro pořadí: MM, SOS, SOSOS, vzájemná partie
Rozhodčí: Aleš Cieplý

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. Listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
https://mapy.cz/s/nKZU

Finanční prémie pro nejlepší tři hráče a účastníky s pěti a čtyřmi
dosaženými body. Věcné ceny pro nejlepších pět hráčů, všechny
neporažené hráče, dále pro nejlepší hráčku, nejlepšího hráče třídy kyu,
nejlepší dvouciferné kyu, nejlepšího hráče do 12 let a nejlépe
umístěného hráče třídy 20 kyu - vše při uhrání alespoň tří bodů.

Pořadatel: Go klub Olomouc ve spolupráci
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v
Olomouci a Českou asociací go
Ředitel turnaje: David Cigánek (PřF UP Olomouc)
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Startovné při přihlášení do 15.1.2016 (online na goweb.cz):
• hráči s EDG ratingem >2350 k datu zahájení turnaje
zdarma
• členové ČAGo a národních asociací go států EU, 20 kyu 200,- Kč
• ostatní
300,- Kč
Startovné se platí v hotovosti při registraci. Nárok na snížené startovné
je třeba na požádání doložit. Hráči přihlášení po 15.1.2016 uhradí
navíc přirážku ve výši 100,- Kč.
Občerstvení: dobře vybavený bufet
+ 3 prodejní automaty na teplé i
studené nápoje a drobné pochutiny,
aquabar zdarma. V okolí dostatek
restaurací a hospod různých stylů i
cenových kategorií.
Internet: bezdrátové připojení
akademické sítě EDUROAM.

Turnajový systém: rovné partie MacMahon, 5 kol, 6,5 b. komi,základní
hrací čas 60 min. + byoyomi 15 tahů / 5 min., případně 3 x 30 sec / tah
(podle typu hodin).
Dosud neklasifikovaným hráčům bude propůjčena třída 20 kyu.
Pořadatel má právo upravit systém dle okolností. Účast je možná bez
omezení věku, výkonnosti nebo členství v hráčských asociacích go.

Ubytování je možné si rezervovat individuálně na kolejích Univerzity
Palackého, popř. v dalších ubytovacích zařízeních. Zatím v jednání je
možnost zajištění nenáročného přespání v tělocvičně DDM Olomouc
nebo některé z blízkých škol – bude upřesněno do uzávěrky registrace.
Sledujte akci na Facebooku !
https://www.facebook.com/events/1556045214670597/

Kontakt:
Mgr. David Cigánek, Botanická zahrada PřF UP v Olomouci
tel. +420 585 634 832 nebo +420 585 413 705
mobil +420 733 690 498
e-mail: david@ciganek.net
Pořadatel si vyhrazuje právo změny.

