Schůze výkonného výboru České asociace go, z.s.
( Skype 04.05.2020 )

Přítomni:

Adriana Tomšů (AT), Dušan Jánsky (DJ), Michal Zubalík (MZ),
Jaroslav Kotowski (JK), Jan Hora (JH)
Nepřítomni: Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 21:45.

1. Evropský Go kongres - zodpovědná osoba: MZ, JH
•

Evropská federace Go po dohodě s organizačním týmem z Ukrajiny oznámila definitivní
rozhodnutí o odložení letošního Evropského Go kongresu na příští rok.

•

Pro rok 2022 bude tedy organizovat kongres Rumunská asociace Go, která byla původně
vybrána pro rok 2021.

•

Samotné Mistrovství Evropy bude zachováno a doposud bylo oznámeno pouze jeho odložení,
a to s největší pravděpodobností na podzim tohoto roku. Možná je i varianta on-line turnaje.

•

Mistrovství Evropy týmů bude taktéž zachováno, avšak pravděpodobně bude odehráno
formou on-line. Další varianty pro uskutečnění jsou také ve Švédsku a Česku.

•

V Česku je i nadále přes tyto změny zájem o pořádání kongresu v roce 2023. Tito zájemci
budou moci přednést své návrhy na Valné hromadě, která se uskuteční ještě tento rok
v listopadu při turnaji ve Frýdku-Místku.

2. Kvalifikace na Mistrovství republiky 2020 - zodpovědná osoba: všichni
•

Jako náhrada za zrušený turnaj ve Frýdku-Místku byl vybrán turnaj v Pardubicích (Moyo
Open), který je již nyní ohlášený na víkend 19. – 20. 9.

•

Turnaj v Písku byl doposud pouze odložen a čeká, zda by koncem června případně během
července bylo možné jeho uskutečnění.

•

V případě neuskutečnění turnaje v Písku bude jako poslední kvalifikační turnaj tohoto roku
sloužit turnaj v Mikulově, přičemž turnaj v Mikulově bude kvalifikací i v případě
uskutečnění turnaje v Písku, avšak již kvalifikací pro rok 2021.

3. Letní soustředění Go pro děti - zodpovědná osoba: AT
•

AT byla pověřena definitivním rozhodnutím mezi nabídkami na hrací prostory a lokalitou.

•

Dokončují se webové stránky pro tuto akci.

•

Byli osloveni lektoři a představen program včetně rozpočtu.

•

Oficiální vyhlášení bude učiněno nejpozději v druhé polovině května.
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4. Mistrovství Evropy žáků a juniorů 2021 - zodpovědná osoba: JH, DJ, JK, AT
•

AT do konce května předloží výběr z oslovených hracích prostorů v Praze s průběžnou
konzultací s JH.

•

Následně předá štafetu Dušanovi Jánskému, který předpřipraví písemné návrhy na granty,
které výbor detailně prozkoumal a shledal jako vhodné pro tuto akci.

•

Jana Hricová předložila návrh o konání tohoto mistrovství v Karlových Varech, kde vedoucí
karlovarského klubu Tomáš Grosser nabídl prostory v internátní škole.

•

Výbor děkuje za tuto možnost a zváží nejpozději do konce června, zda bude tato možnost
výhodnější pro všechny, kdo se organizace akce budou účastnit.

5. Knihovna – zodpovědná osoba: MZ, DJ
•

MZ ve spolupráci s Tadeášem Berkmanem a Miroslavem Mockem opět zprovozní on-line
výpůjční systém ČAGo knihovny.

•

Výběr formátu bude na jejich zvážení dle náročnosti úprav a nákladů.

•

Následně bude knihovnička více zpropagována a systém jednoznačně zviditelněn na webu

6. Terminál Global payment - zodpovědná osoba: MZ
•

Proběhl finální podpis smlouvy.

•

Po zaslání všech podkladů ze strany GP zprovozní MZ na webu jednodušší formu platby
členství skrze terminál a zprovozní jeho další využití.

7. Corona Cup 2020 – zodpovědná osoba: všichni
•

Výbor děkuje Lukášovi Podpěrovi a společně s ním i celému organizačnímu týmu turnaje
„Corona Cup“ za výbornou iniciativu a všechnu práci s tím spojenou v této nelehké době.

•

Zároveň s tím také gratulujeme k neuvěřitelnému úspěchu 361 účastníků z třiceti zemí světa.

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revidovala: Adriana Tomšů
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