Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
(Místo: Online messenger, Datum: 03. 05. 2021)
Přítomni: Dušan Jánsky (DJ), Adriana Tomšů (AT), Jaroslav Kotowski (JK), Michal Zubalík (MZ)
Nepřítomni: Jan Hora (JH)
Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 20:45
● Juniorské soustředění (AT)
○ již přihlášeno 18 z 20 účastníků po 5 dnech otevření registrace, z důvodu velkého zájmu
bylo rozhodnuto o navýšení kapacity účastníků na 25
○ také letos bude soustředění podpořeno velkorysou částkou od Tomáše Kozelka, kterému
velmi děkujeme za důvěru
○ veškeré informace o soustředění jsou k dohledání na oficiálních webových stránkách
www.ljsgo.org
● Administrace
○ byla vytvořena šablona pro certifikát o potvrzení trenérských tříd, je potřeba pouze upravit
záhlaví (JK)
○ reorganizace klubů na gowebu, během následujících měsíců proběhne aktualizace přihlášek
všech klubů, budou kontaktováni všichni vedoucí a osloveni o vyplnění zcela nové přihlášky
společně s formulářem obsahujícím doplňující informace o členech, místě a čase konání
klubu a dalších informacích (DJ)
● Turnaje
○ 3. kvalifikační turnaj: je nutné upravit původní termín navrhovaného online turnaje.
Aktuálně se předpokládá s konáním posledního kvalifikačního turnaje naživo v rámci
turnaje v Bečově. Pokud by však akce na poslední chvíli byla zrušena, bude se ve stejný
víkend hrát online kvalifikační turnaj, přihlášení hráči do Bečova budou osloveni k tomu,
aby se vyjádřili zdali se budou chtít zúčastnit také náhradního turnaje, přičemž vše bude
dopředu pro jistotu připraveno pro obě varianty..tzn. namísto původně avizovaného víkendu
4. - 6. 6. 2021 bude kvalifikace online v případě potřeby o víkendu 25. – 27. 6. 2021.
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Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
(Místo: Online messenger, Datum: 03. 05. 2021)
○ Mistrovství republiky juniorů 2021: DJ zjistí od hl. organizátorky Jany aktuální stav
původního plánu, kdy se akce měla přesunout na jaro/léto
○ dále také DJ od Jany zjistí aktuální informace o turnaji při pražském Deskohraní (samotný
festival byl přesunut pro letošní rok na září) a o tradičním turnaji v Pardubicích
● Ostatní
○ domluva na organizaci 2. kvalifikačního turnaje 7 - 9.5., rozhodčí a losování
○ připraven text o rozhodčích na gowebu + potvrzení (JK)
○ knihovna - inventura - M. Timko (JK)

Zapsal: Jaroslav Kotowski
Revize: Adriana Tomšů
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