Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
(Místo: Online messenger, Datum: 2. 11. 2020)
Přítomni:

Jan Hora (JH), Adriana Tomšů (AT), Dušan Jánsky (DJ), Michal Zubalík (MZ),
Jaroslav Kotowski (JK)
Nepřítomni: Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 21:30
1. Vypsaný grant HMP (AT, JK)
● byla vyhlášena výzva na podávání žádostí o granty na HMP
● ve středu se bude konat webinář - účastnit se jej bude JK a AT
● předběžné další setkání výboru bude 7.11.2020 online 10:00, kde se budou sdílet informace
získané na semináři
2. MEŽaJ 2021 (všichni)
● bylo definitivně rozhodnuto o místě konání - Hotel Olympic Praha
● probíhá finalizace smlouvy, která byla předána právnímu zástupci na kontrolu před
podepsáním
● bezprostředně po podpisu budou zveřejněny webové stránky
● termín konání je stanoven od 20.2. do 28.2 2021, přičemž ve dnech od 20.2. do 24.2. se
bude konat výukový kemp a následně od 24.2. započne hlavní část, tedy MEŽaJ
● osloveni byli také grafici pro tvorbu loga
3. MR a MRŽ (AT, JH)
MR 2020
● proběhla delší diskuze ohledně změny termínu MR i MRŽ
● návrh odložení turnaje na leden až březen 2021 byl zamítnut (1:4 - pro:proti), důvodem
nesouhlasu byla především nejistota v pokračování zákazu pořádání turnajů i v tomto
období, dále také potřeba určit reprezentanta pro MS 2021 v dostatečném předstihu, aby
koncem února bylo možné podat přihlášku
● návrh zrušení MR pro rok 2020 a určení reprezentanta pro MS 2021 na základě výsledků
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MR z roku 2019 byl zamítnut (0:5 - pro:proti), důvodem nesouhlasu byla především snaha
VV letošní MR uskutečnit, dále také vítězi MR 2019 byla uznána kompenzace za zrušené
MS 2021 v podobě reprezentace na KPMC 2020
● po důkladném zvážení všech pro a proti se výbor usnesl (5:0 - pro:proti) pro odehrání MR
2020 on-line
● Bude se hrát ve předem stanovené dny:
○ út 24.11. + so 28.11.
○ út 1.12. + so 12.12.
○ út 15.12. + so 19.12. + ne 22.12.
● začátek kola bude vždy pevně stanoven na 17h v týdnu a na 13h o víkendu
● byl zvolen hrací server OGS https://online-go.com/
● rozhodčím turnaje bude M. Zubalík

● odvolací komise: 3 nejsilnější hráči, kteří nejsou ve sporu, v případě odmítnutí, další v
pořadí
● propozice vytváří JH a publikuje je nejpozději do konce tohoto týdne na gowebu,
kvalifikovaným hráčům budou také odeslány e-maily s propozicemi a žádostí o potvrzení
jejich účasti
● minimální cenofond činí 19000,- Kč
MRŽ 2020
● Z obdobných důvodů se MRŽ bude konat také online
● termín konání je stanoven na víkend 19.12 - 20.12. 2020
● detailní rozpis kol bude záviset na počtu účastnic a zvoleném hracím systému
● rozhodčím turnaje bude M. Zubalík
● minimální cenofond činí 5000,- Kč
● konečné pořadí bude hlavním kritériem pro určení reprezentantky na MS žen 2021
● mistryně republiky žen pro rok 2019 nás bude reprezentovat na on-line MS žen 2020 (viz
minulý zápis)
● propozice vytváří také JH a publikuje je zároveň s propozicemi pro MR
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4. Ostatní
● DJ dokončuje přípravy na svém projektu
● přesun knihovničky domluven, nový správce bude M. Timko
● pokračuje se v přípravách na inovaci gowebu a nových forem propagace go
● byl sestaven tým pro další ročník EYGTC (JH), kapitánkou týmu bude AT
Zapsal: Jaroslav Kotowski

Revidovala: Adriana Tomšů
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