
        

        

… ve spojení s GO klubem Ostrava 

Vás srdečně zve na 32. ročník turnaje 

      

„17. Listopadu v GO“    netradičně poprvé v Opavě 

 

Kde dorazit:  Obecní dům v Opavě 

   Sál purkmistrů – 1. patro 

   Ostrožná 46, 746 01 Opava 

Termín:   12. – 13. Listopadu 2016 

Propozice:  Turnaj je zařazen do Goban ligy 2016 

Turnaj bude přístupný hráčům všech tříd a zápasit se bude v rovných partiích systémem 

Mac Mahon na 5 kol 

   6,5 komi, hrací čas 60 minut, byo-yomi 20 tahů/ 5minut 

   Dosud nekvalifikovaným hráčům bude dosazena třída 20 kyu 

   Pořadí bude určeno dle kritérií MM, SOS, SOSOS, vzájemné partie 

Ubytování:  Hotel Koruna *** (hned za rohem) -     vyjednána sleva pro účastníky turnaje 

- doporučuje se rezervace    www.hotelkoruna.cz    

V blízkosti další hotely a penziony 

Bude zajištěno i přespání ve vlastním spacáku s vlastní karimatkou ( prosíme o nahlášení 

se do konce října) 

Startovné:  

 Základní účast bez aktuálního členství v ČAGO     300,- Kč 

 Po zaplacení členských příspěvků ČAGO      220,- Kč 

 Studenti a také hráči v důchodu bez aktuálního členství v ČAGO 200,- Kč 

 Studenti a také hráči v důchodu po zaplacení člen. příspěvků ČAGO 150,- Kč 

 Děti do 12 let         60,- Kč 

 Hráči s úrovní 20 kyu        startovné neplatí ! 

 

Rozhodčí:  Michal Zubalík ( Go klub Frýdek-Místek) 

 

 

http://go.sparkpostmail.com/f/a/G5UgrHRm80cB74rbZHDIOg~~/AAB3pgA~/RgRZKDtUP0EIAGuiOGq5p11XA3NwY1gEAAAAAFkGc2hhcmVkQgoAAVS2RVdub-_kUhZqaXJpay5tYW11bGFAc2V6bmFtLmN6CVEEAAAAAEQaaHR0cDovL3d3dy5ob3RlbGtvcnVuYS5jei9HIXsic2VuZEVtYWlsQ29tbWFuZElkIjoiMTA1MTk3MjIifQ~~


Harmonogram:   

Pátek 11.11.2016 – od 16:00 hod bude pro veřejnost prezentace hry GO, doprovod bude 

zajišťovat opavský kroužek Shogi, výstava keramiky, a další. 

Během pátečního programu bude možná registrace na samotný turnaj. 

Sobota 12.11.2016: 

 Registrace     9:00 – 10:00 hod 

 Zahájení    10:15 hod 

 I.   kolo turnaje   10:30 hod 

 II.  kolo turnaje   14:30 hod 

 III. kolo turnaje   17:30 hod 

 Ochutnávka vín a relaxace – v režii všem známý Dozo 

Neděle 13.11.2016: 

 IV. kolo turnaje   9:00 hod 

 V.  kolo turnaje   12:30 hod 

 Vyhlášení výsledků a ukončení 16:00 hod 

Ceny:  Finanční a další odměny pro hráče s 5 a 4 body. 

o I.   místo  4.000,- Kč 

o II.  místo  2.500,- Kč 

o III. místo  1.000,- Kč 

 

Stravování: Na místě bude lehké občerstvení a možnost zakoupit si různé pochutiny a tekutiny.  

Dále je v budově Kavárna Obecního domu a v blízkosti spousta dalších možností jak se občerstvit.  

Kontakt: Hlavní organizátor: Jiří Mamula, +420 724 123 143 

     Zoltán Domonkos, +420 603 341 341 

  Rozhodčí:  Michal Zubalík, +420 604 964 408 

  Email:   goklub.opava@seznam.cz , jirik.mamula@seznam.cz  

 

Zajímavosti v blízkosti Opavy: (krom samotné Opavy, která je doslova protkána různými zajímavostmi)   

 Zámek Hradec nad Moravicí     BULY Aréna v Kravařích 

       

     

 

 

 

Sponzoři akce:  
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