Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
(Místo: Online Messenger, Datum: 2. 5. 2022)
Přítomni: Michal Zubalík (MZ), Jaroslav Kotowski (JK), Adriana Tomšů (AT)
Nepřítomní: Jan Hora (JH), Dušan Jánsky (DJ)
Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 21:20
● KPMC
○ kvalifikace na KPMC bude součástí MR
○ AT zašle odpověď Korejcům s detaily ohledně aktuálních podmínkách vstupu do Koreje z
Česka
● MR 2022
○ ujme se jej Ondra Bláha - prostory na Univerzitě Palackého
○ termín: 2. - 6. 7.
○ propozice budou k dispozici co nejdříve
● Call for candidates - AGM - odkaz na agendu
○ nominace kandidátů do EGF výboru jako náhrada za Natalii Kovalevu a Lorenze Trippela
○ EGF hledá organizátory pro následující akce:
■ Pair Go Championship 2022 (možná Štrasburk)
■ Pro Championship 2022
■ 2022 Grand Prix Finale (January 2023)
■ Youth Championship 2023
■ Grand Slam Qualification 2023
■ Grand Slam 2023 - Quzhou ?
■ Pair Go Championship 2023, Leksand 18-20 August
■ Grand Slam 2023
■ Student Championship 2023 (second half of year)
■ Pro Championship 2023
● Přezkoušení rozhodčích
○ Aleš Cieplý má k dispozici studijní materiály, které by byly poskytnuty všem rozhodčím k
osvojení
● Volby VV 2022
○ článek a výzva k podání kandidátek
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Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
(Místo: Online Messenger, Datum: 2. 5. 2022)
○ dokončení manuálu pro nový výbor
● Goweb - partie KAC, zápisy - aktualizace
● Podání účetní závěrky + daňové přiznání
○ podáno, zpracováno
○ k nalezení bude v nejbližší době ve sbírce listin - jakmile jej městský soud propíše
● AT napíše o novinkách z EGF, volbách do VV a dalším detailněji na goweb
● EGF rozhodla na základě volby skrze email o:
-- No participation for Russian/Belarus' players in EGF related tournaments
-- No Russian/Belarus' teams/pairs in EGF related team/pair tournaments
-- No money-transfers to Russia/Belarus
-- No invitations to Russian/Belarus' players for EGF events
-- No nominations of Russian/Belarus' players whenever EGF has to nominate its representative(s)
for international competitions
-- Natalia Kovaleva no longer member of the EGF executive-board
a to z důvodu:
1) The membership of Russia/Belarus in the EGF has been suspended. Therefore both members will
not get a bill for their membership from March 2022 on. This has an essential consequence on the
planned EGF-budget for 2022 and maybe some more years. An update on the budget-plan is
necessary.
2) Three weeks ago we received the message that our wise.com account would be closed because of
a Russian board member. There is the real risk that other financial services, including our regular
bank and Paypal, might follow these sanctions, now that the war is developing into a long lasting
tragedy and sanctions for Russia and Belarus are extended regularly. In order to prevent the closure
of the wise.com account and to be safe from these kinds of sanctions for our other accounts, we
decided to remove Natalia Kovaleva from the board by an emergency vote with 2/3 majority,
although you might remember how I fought at the last AGM for keeping Natalia on the board.
3) Additionally we decided not to make any money-transfers anymore to Russia and/or Belarus.
Zapsala: Adriana Tomšů
Revize: Adriana Tomšů
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