Tisková zpráva

V Plzni se bude konat mezinárodní turnaj ve strategické hře go
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás informovat, že o víkendu 12.-13. dubna 2008 se bude v Plzni konat
mezinárodní turnaj v go, nejstarší deskové hře na světě.
Tento turnaj, jenž pořádá oddíl go TJ Union Plzeň ve spolupráci s Českou asociací
go, bude velmi důležitý. Jedná se totiž o jednu z posledních prověrek před letošním
mistrovstvím republiky, jehož nejúspěšnější účastníci postoupí na Olympiádu duševních
sportů, která se bude konat v říjnu v Pekingu.
Plzeňského klání se zúčastní kolem 50 vyznavačů hry go, z toho kolem deseti
s mistrovskou výkonnostní třídou dan. Kromě České republiky budou zastoupeni také
hráči z Německa a Polska.
Turnaj se bude hrát v klubovně TJ Union Plzeň, Radčická 4. První kolo začíná
v sobotu 12. dubna v 9.30. Vyhlášení výsledků je plánováno na neděli 13. dubna od
15.00 hodin. Veřejnost je vítána. V případě zájmu o další informace, případně osobní
návštěvu turnaje můžete kontaktovat ředitele turnaje Josefa Gulašiho, tel.: 736 123 647.
Hra go (čteno [go]) vznikla před 4 až 5 tisíci lety v Číně a je nejstarší deskovou
hrou na světě. Z Číny se postupně rozšířila do celé východní Asie, kde je dodnes velmi
populární. Princip hry je velmi jednoduchý: hráči střídavě kladou na desku své kameny,
přičemž se snaží ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce kamenů
soupeře. Pravidla se naučí i malé děti, na druhé straně má go astronomicky vyšší počet
variant než například šachy. Z tohoto důvodu zůstává poslední logickou hrou, u níž
počítače ještě nejsou schopny porážet její nejsilnější hráče. Další informace o hře go
naleznete na internetových stránkách České asociace go www.goweb.cz.
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