Schůze výkonného výboru České asociace go, z. s.
Místo: Google meet, Datum: 3.11. 2022
Přítomni: Adriana Tomšů (AT), Jitka Bártová (JB), Lenka Daňková (LD), Tomáš Grosser (TG),
Michal Zubalík (MZ)
Nepřítomní:
Přísedící:
Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru, schůze byla usnášeníschopná. Schůze začala v
20:00 a skončila v 22:10
● Pokrok v zadaných úkolech z minulé schůze
○ AT vypsala článek ohledně zvýšení příspěvků EGF (s doplnením důležitých grafů od TG);
přepsání v justici je připraveno a podáno na soudu, čeká se, až se změny propíší
○ JB aktualizovala tabulku bodování párů
○ MZ oslovil organizátory turnajů kvůli určení kvalifikačníh turnajů na MR
○ TG připravil nové propagační materiály a nový web pro začínající hráče
○ LD pracuje na předání hospodaření
● Příprava na VH - 12/2022 - rozdělení úkolů
○ Termín určen na sobotu 3. prosince od 18:00 na platformě Google Meet
○ Rozdělení úkolů
■ AT - přehled účetní závěrky a pozvánka na gowebu začátkem následujícího týdne
■ LD - příprava rozpočtu na rok 2023
■ TG - příprava seznamu delegátů, kterou zároveň umístíme na web
■ MZ - moderování diskuze ohledně změny členských příspěvku na gowebu
■ JB - dotaz na tradiční organizátory turnajů ohledně možné povinnosti vybírat vyšší
startovné od nečlenů ČAGo
■ VV bude průběžně sledovat diskuzi na gowebu ohledně členských příspěvků a připraví
konkrétní varianty řešení
● V pondělí 21. listopadu se VV sejde a projedná svoje stanovisko
● TG navrhuje vyvinutí nového programu na registraci do turnajů, která by ušetřila
organizátorům práci s vybíráním startovného a zároveň by nabídla přihlášenému
registraci do ČAGo a zaplacení členských příspěvků
● TG navrhuje stanovit částku rodinného členského příspěvku pevně na 750 Kč a v
kategorii důchodců, osob ZTP a ZTPP a osob na mateřské dovolené ji navýšit na
150 Kč (jako v kategorii dětí do 15 let)
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● Aktualizace webu - výsledky
○ Je potřeba posílat výsledky ve správném formátu (textový soubor s tabulátory a nikoli s
mezerami), jinak jejich zpracování vyžaduje hodně práce navíc. Někdy organizátoři
nepošlou výsledky vůbec.
○ Jako řešení se nabízí poskytnout vždy alespoň odkaz na evropskou databázi, což se odteď
stane běžnou praxí. Přidaná hodnota zobrazení výsledků přímo na gowebu je pohodlnost
orientace ve výsledcích a vizuální atraktivita.
● Nový turnaj v Sokolově & kvalifikační turnaje
○ Karel Wälzer chystá pěkný nový turnaj v Sokolově. Uvažuje se, že by to byl jeden z
kvalifikačních turnajů na MR. ČAGo podá pro tento turnaj ve spolupráci s karlovarským
klubem žádost o grant. Termín je předběžně určen na první víkend v únoru, ale bude se ještě
potvrzovat.
○ Další kvalifikace by měla být turnaj v Blansku, ale je opět potřeba to potvrdit na základě
termínu turnaje, protože je potřeba dodržet minimální rozestup 2-3 týdnů mezi jednotlivými
kvalifikacemi.
○ Jako třetí kvalifikační turnaj oslovíme plzeňský klub.
○ Bude potřeba oslovit možné organizátory MR 2023.
● WAGC 2021
○ Přišla pozvánka na WAGC 2021, které proběhne online od 22. listopadu do 5. prosince.
První v pořadí podle výsledků MR 2021 Lukáš Podpěra účast odmítl. Otázka je, zda oslovit
druhého v pořadí, Ondřeje Krumla, který se už ale zúčastnil KPMC, nebo až třetího v
pořadí. V dokumentech ČAGo není pravidlo, jak postupovat, ošetřeno. Osloví se česká
špička a podle toho se pozmění směrnice MR pro podobné případy v dalších letech.
● Nový web pro veřejnost & propagační materiály
○ Podle návrhu TG byla vybrána podoba nových propagačních materiálů - letáček, skládačka
a plakát, který bude volně ke stažení na gowebu.
○ Díky TG se rozběhl nový web se základními informacemi o hře go: http://hra-go.cz/
○ Na gowebu chybí nové zápisy ze schůzí VV, bude napraveno a bude snaha to aktualizovat.
● Tabulka bodování párů
○ JB ji aktualizala do roku 2019, opravila chyby a narazila na problém dalšího výpočtu kvůli
absenci MRP v roce 2021, MEP v roce 2020 a MSP v letech 2020 a 2021.
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○ Je totiž potřeba rozhodnout, zda se budou v posledních třech letech přepočítávat body
pomocí násobení koeficientem 0,75 jako v minulosti či nikoli i přesto, že nebyla možnost
sbírat body jako obvykle a využít možnosti vyjet na MS.
○ VV nedokázal přijít na optimální řešení problému, proto bude JB kontaktovat páry umístěné
na předních příčkách žebříčku a na základě jejich názoru pak VV rozhodne.
○ Bude potřeba vytvořit samostatnou směrnici pro párové turnaje a reprezentaci párů, aby
nedocházelo k nejasnostem ohledně nominace a ke sporům při určování konečného pořadí.
○ Bude se uvažovat o změně systému tak, aby se zvýšila motivace reprezentovat na ME.
○ Aktualizovaná tabulka bude zaslána ke kontrole.
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