Schůze výkonného výboru České asociace go, z.s.
( online Messenger 07.12.2020 )
Přítomni:
Jan Hora (JH), Jaroslav Kotowski (JK), Dušan Jánský (DJ), Michal Zubalík (MZ)
Nepřítomni: Adriana Tomšů (AT)
Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
19:00 a skončila v 20:15
1. MEŽaJ 2021 (všichni)


webové stránky
◦ zprovozněny (Jan Prokop, dále JP) - obsah bude postupně doplněn členy výboru
◦ ještě se pracuje na: úprava loga (DJ), úprava grafiky a registrace (JP)

• ubytování a hrací prostory - finální úprava smlouvy s AVE-Kontakt (Jana Hricová, AT, JH)
+ její podepsání (JH)
• dotace - byla podána žádost o grant na Magistrát HMP (Jana Hricová, JH, AT, JK)
• sponzoři - domluveno několik partnerů, hledají se další sponzoři (všichni)
• rozpočet akce - detailní verze hotova (Jana Hricová, JH, AT)
• lektoři soustředění - někteří domluveni, postupně budou osloveni další (Jana Hricová, JH)
2. Rejstřík sportů (JH)


průběžně se doplňují data o členech ČAGo (JK, JH)



Směrnice trenérů (JK) – připravil návrh směrnice pro potřeby rejstříku
◦ aktuálně se čeká na úpravy a schválení ze strany výboru

3. Juniorská go liga 2021 (DJ)


DJ koncipoval a rozběhl online juniorskou ligu (prvního cyklu se účastní 12 dětí)



lektorka: Jitka Bártová – 3 hodinové lekce v týdnu



připravuje se webová stránka s informacemi, výsledky a partiemi

4. Agenda na rok 2021 (všichni)


příprava na svolání valné hromady na druhou polovinu března 2021 – proběhne v lednu dle
aktuální Covid-19 situace



probíhá zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021



dovršení přesunu sídla ČAGo (JK)
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5. Vánoční turnaj 2020 (JK, MZ)


organizace ČAGo vánočního turnaje v termínu 26 - 30. 12. 2020



5 kol, plný hendikep, startovné 150 Kč, odměny dle počtu účastníků (JK, MZ)

6. Ostatní


datová schránka – zpřístupněna všem členům výboru, přeposílání zpráv



v rámci VH byl projednán problém ne zcela sourodých směrnic a řádů
◦ výbor opět pokračuje v práce na jejich sjednocení (JK)

7. Aktuální turnaje


Go Baron – za podpory Josefa Němce a organizace Vladimíra Daňka proběhl úspěšně další
ročník - titul obhájil Lukáš Podpěra, když porazil 3:0 Ondřeje Krumla



MR ČR 2020 – je v běhu online turnaj – vše bezproblémově běží
◦ organizaci zajišťuje AT za podpory MZ

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revidovali: Adriana Tomšů, Jan Hora
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