Schůze výkonného výboru České asociace go, z.s.
( online Messenger 11.01.2021 )
Přítomni:

Jan Hora (JH), Jaroslav Kotowski (JK), Dušan Jánský (DJ), Michal Zubalík (MZ),
Adriana Tomšů (AT)
Nepřítomni: Přísedící:
Přítomni byli všichni členové výboru, schůze byla usnášeníschopná. Začala v 19:00 a skončila v
21:00.
1. Členské příspěvky 2021 (všichni)


do 15.1. (JH) bude prověřena možnost přeci jen zprovoznit platební bránu



v návaznosti na to bude spuštěna možnost hradit příspěvky - článek (AT)



aktualizován přehled aktuálně zaplacených členských příspěvků za rok 2021

2. Online turnaje ČAGO (všichni)
a) Vánoční turnaj 2020
◦ turnaj vyhodnocen a vyplaceny ceny pro úspěšné účastníky
◦ diskuse nad systémem a kritérii pro vyhodnocení
b) Olomoucký turnaj 2021 (http://registrace.olgo.cz/?register)
◦ VV děkuje Olomouckému klubu za organizaci online turnaje a přeje valnou účast
c) únorový/březnový online turnaj 2021
◦ VV uskuteční v případě, že bude zrušen Blanenský turnaj bez náhrady (JH potvrdí
Jarkem Jirušem)
◦ systém a datum bude upřesněn do 25.1.
3. Online lekce Lukáše Podpěry


VV děkuje Lukášovi za uskutečnění výukové lekce 10.1. určené nejen pro mládež



záznam lekce je možné zhlédnout zde: https://youtu.be/8ftIzI4HKao

4. Mistrovství republiky 2021
a) MR žáků a juniorů 2021
◦ bude organizovat Jana Hricová
◦ tradiční termín odložen na jaro/léto, pravděpodobně červen - přesný termín bude co
nejdříve upřesněn
b) MR párů 2021
◦ odloženo na neurčito
◦ VV zatím neuvažuje o online verzi
◦ v případě potřeby výběru reprezentačního páru bude snaha MR včas uspořádat
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c) MR jednotlivců 2021
◦ VV se bude snažit uspořádat v tradičním letním termínu / případně i později v průběhu
léta (aby nedošlo k nutnosti opakovat online variantu z loňska)
◦ budou co nejdříve osloveni potenciální pořadatelé kvalifikačních turnajů (JH):
▪ Plzeň, Písek, Praha, případně Pardubice
◦ v případě potřeby proběhne 1 kvalifikační turnaj online formou (v závislosti na
získaných reakcí od oslovených pořadatelů ad výše)
◦ dojde k předběžnému poptání pořadatelů hlavního MR - Olomouc, Blansko (JH)
5. MEŽaJ 2021


kvůli covid-19 definitivně zrušen původní termín na přelomu února a března 2021



vzhledem k turnajovému kalendáři a stanovisku EGF řešil VV možnosti posunu na květen,
červen či srpen 2021 > nejvhodnější a nejpravděpodobnější se zdál srpnový termín



jako druhá varianta přišel návrh na přesunutí do dalšího kalendářního roku na tradiční
termín



po domluvě s Janou Hricovou bude na speciálním online AGM 20.1.2021 meetingu navržen
přesun na rok 2022 s tím, že by se v srpnovém termínu mohl konat pouze evropský dětský
go kemp

6. Valná Hromada


VV vyhlasí VH na 13.3.2021, bude se konat online formou prostřednictvím ZOOM



dojde k předložení účetní uzávěrky za rok 2020 (JH), předložení rozpočtu na 2021 (všichni)
a další program bude co nejdříve zveřejněn na gowebu

7. Ostatní
a) změna sídla asociace
◦ úspěšně dokončeno (JK) - uzavřena smlouva a zaplaceno na 2 roky
◦ stále se čeká na aktualizaci v rejstříku spolků > poté bude aktualizováno na gowebu
b) Rejstřík sportů
◦ Byl doplněn o členskou bázi (JK). Je nutno aktualizovat data dle skutečnosti po dohodě
VV. (JK)
Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revidovali: Adriana Tomšů, Jan Hora
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