Schůze výkonného výboru České asociace go, z.s.
( Praha 01.06.2020 )

Přítomni:

Adriana Tomšů (AT), Dušan Jánský (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 21:30.
1. Global Payments - smlouva (MZ, JH)


byla předána smlouva ke zpracování GP za účelem zřízení platební brány

2. Knihovna (MZ)


probíhají technické práce pro zprovoznění knihovního systému pro výpůjčky



MZ zaštiťuje technickou stránku ve spolupráci s Miroslavem Mockem a Tadeášem
Berkmanem

3. Mistrovství republiky ČR 2020 (MZ)




MZ jako hlavní organizátor uspořádá MR ČR 2020
◦ termín:

28.10. - 1.11

◦ místo:

Háji ve Slezsku – Smolkov

◦ odkaz:

https://www.slezskygrunt.cz/

v případě, že se na MR nekvalifikují žádné hráčky, bude se jednat o propojení „hlavního“
MR s MR Žen 2020 na témže místě a ve stejný čas



připomenutí kvalifikačních turnajů
◦ Olomouc již proběhl
◦ Písek

18.-19.7.2020

◦ Pardubice 19-20.9.2020
4. Goweb (MZ + ostatní)


řešili se různé drobné úpravy týkající především zobrazení – většina již hotova, MZ ještě
pracuje na úpravě kalendáře

5. Účetnictví (JH)


zrušeny staré účty u Raiffeisen Bank, peníze převedeny na aktuální účty u Fio Banky



zaplaceny poplatky EGF a IGF za rok 2020
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6. Stanovy + Dokumenty (JK + ostatní)


JK zahájil domlouvání pracovní skupiny pro připravení návrhů na úpravu Stanov, jak bylo
navrženo na Valné Hromadě v Blansku



stále probíhá kontrola a revize všech platných dokumentů – po jejím dokončení bude
aktualizován stav na gowebu v sekci dokumenty

7. Seznam rozhodčích (JH, MZ)


JH se ujme aktualizace seznamu rozhodčích



MZ uspořádá rekvalifikační kurz během go kempu 2020 v Karlově pod Pradědem

8. KPMC 2020


turnaj nebyl zrušen, ale proběhne on-line na Tygem serveru



dle předchozího rozhodnutí výboru a následné domluvy mezi možnými hráči bude Česko
reprezentovat Jan Hora

9. Různé novinky (JH)


EGF AGM 2020
◦ proběhne 28.7.2020 prostřednictvím videokonference
◦ za Čago se jí bude účastnit Jan Hora



IGF AGM 2020
◦ proběhne formou mailové korespondence



Pair Go World Cup 2020 Japan
◦ akce nebyla kompletně zrušena, ale přesunuta červen/červenec příštího roku
◦ na příští schůzce výboru se domluví způsob určení reprezentantů

Zapsal: Jan Hora
Revidoval: Adriana Tomšů
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