Valná hromada ČAGo
Blansko, 22. února 2013

Přítomno: 20 delegátů go klubů, viz příloha.
1. Volba zapisovatelů atd: zvolen Jarek Jiruše pro zápis, Jana Hricová pro
ověření a skrutátoři Petr Kouba a Ondřej Kruml.
2. Program valné hromady: schválen navržený program.
3. Úvodní slovo předsedy ČAGo: Vladimír Daněk shrnul skvělé úspěchy
reprezentace v minulém roce, zejména 1. místo Jana Šimary na mistrovství
Evropy, 1. místo Lukáše Podpěry na mistrovství Evropy do 20 let, 2. místo
Ondřeje Šilta v sérii turnajů European Go Cup, 2. místo Jana Hory a Kláry
Žaloudkové na mistrovství Evropy párů, 2. místo na mistrovství Evropy týmů a
11. místo Lukáše Podpěry na mistrovství světa.
Dále poděkoval sponzorujícím firmám (díky Miloši Podpěrovi). Ocenil
propagační video brněnské klubu i iniciativu na propojení našich dvou webů
(Tadeáš Berkman a Vašek Kijonka). Připravuje se mistrovství světa juniorů a
grant EU (spolu se zeměmi Visegradu a Rumunskem). Nedaří se shánění peněz
v dostatečné míře (zatím sponzoring na tento rok od Lenky Daňkové a firmy
Tescan – kontakt Jarek Jiruše). Máme málo propagátorů mezi mládeží.
Následovala diskuse, ve které se upozornilo na nedostatek „infrastruktury“ a
pasivitu řady klubů.
4. Hospodaření: Martin Kovařík podal zprávu o účetní uzávěrce za rok 2012
(předběžná před zpracováním daňového přiznání) – rozpočet byl dodržen. Byl
navržen vyrovnaný rozpočet pro rok 2013, viz příloha.
Rozpočet na 2013 byl schválen 19 pro, 0 proti, 1 se zdržel (19:0=1).
5. Zpráva revizora: Josef Gulaši shrnul revizní zprávy za roky 2009, 2010 a
2011. Vcelku je účetnictví vedeno řádně. Drobné nedostatky (chybějící razítka
apod) již byly připomínkovány hospodáři.
Valná hromada vzala revizní zprávu na vědomí.
6. Návrh na zvýšení členských příspěvků: V souladu s usnesením
výkonného výboru Martin Kovařík navrhnul zvýšit příspěvky u dospělých ze
400 na 500 Kč, u mládeže z 200 na 250 Kč, dětí ze 100 na 150 Kč a rodinného
z 600 na 750 Kč. Ostatní kategorie zůstávají nezměněny. Neaktivní členství se
posuzuje při účasti na jednom turnaji (dříve dvou) ročně. Návrh spíše

zohledňuje inflaci, naposledy byly příspěvky zvyšovány v roce 2006.
Vítězslav Tomek navrhnul, aby pořadatelé turnajů odváděli ČAGo určitou
částku (např. 50 Kč) za ty účastníky, kteří nejsou členy ČAGo. Jarek Jiruše
namítnul, že odvod peněz by zatížil zejména malé turnaje a ČAGo příliš
nepomohl a tudíž přirážka za nečleny by měla zůstat pořadatelům. Jana
Hricová potvrdila, že takový model tu již byl, ale by neefektivní a neosvědčil
se. Víťa poté svůj návrh stáhnul.
Bylo schváleno zvýšení příspěvků 20:0=0.
Základní členské příspěvky od 23. 2. 2013:
a) dospělí 500 Kč;
b) studenti, mládež do 18 let včetně 250 Kč;
c) důchodci, osoby ZTP a ZTPP, osoby na mateřské dovolené 100 Kč;
d) děti do 15-ti let včetně 150 Kč;
Zvýhodněné sazby:
e) rodinné členství 750 Kč;
f) členové neúčastnící se aktivně turnajů a akcí ČAGo (max. 1 akce za
rok) 100 Kč
7. Členové a nečlenové na turnajích ČAGo: Návrh Martin Kovaříka, aby
účastníci turnajů byli členy ČAGo a rozhodčí neumožnili hrát nečlenům,
legislativně zpracoval Jarek Jiruše a představil jej členům. O návrhu bylo
předběžně diskutováno na webových stránkách a připomínky byly
zapracovány. Jarek zdůraznil, že nejde o to uzavírat se vůči nečlenům
(nešťastné původní pojmenování), ale o získávání závodních hráčů pro členství.
Oproti přirážce pro nečleny je zvýhodněné členství za symbolických 50 Kč
s výjimkami pro cizince, děti, 20 kyu, prvních turnajů či návratu po delší
odmlce. Cílem návrhu je
 změnit přístup lidí ke členství (tj. platíme příspěvky ze solidarity
k asociaci, nikoliv že jsme si spočítali, zda se vyplatí slevy),
 směřovat asociaci ke sportu (ve sportovních svazech je běžné, aby
závodní hráči byli členy).
O kontrolu a případný výběr členských příspěvků se budou starat rozhodčí. Ti
by rovněž měli mít s sebou na turnaji pravidla v tištěné či elektronické podobě.
Následovala dlouhá diskuse s množstvím pozměňovacích návrhů:
Jana Hricová namítla, že v současné situaci nemáme zázemí pro go hráče
v mnoha městech, takže na turnaje jezdí nejenom ti, kteří chtějí závodit, ale i
ti, kteří chtějí mít go jako koníček, ale doma nemohou hrát. Turnaje tedy
suplují zázemí. Navrhla se návrhem nezabývat.
Návrh se směrnicí nezabývat byl zamítnut 6:13=1.
Karel Jurek navrhnul, aby směrnice platila pouze pro 3-4 největší turnaje.
Návrh nebyl schválen 9:9=2.
Karel Jurek navrhnul, směrnice platila až od 1. 1. 2014, nikoliv ihned. Tak

závažná změna by měla vstoupit do širšího povědomí a pořadatelé by se na ni
měli připravit.
Návrh byl schválen 13:2=5.
Josef Gulaši namítnul, že výjimky by neměly být a navrhnul všechny zrušit.
Návrh byl zamítnut 1:18=1.
Další návrh chtěl zrušit pouze výjimky pro první turnaje a návratu po delší
odmlce. Zůstala by možnost nečlenů pro cizince, děti a 20 kyu.
Návrh byl zamítnut 4:14=2.
Jarek Jiruše navrhnul, aby rozhodčí mohli v odůvodněných případech povolit
účast nečlena. Mohou nastat výjimečné okolnosti. STK ovšem může po
rozhodčím požadovat zdůvodnění.
Návrh byl přijat 16:2=2.
Hlasování o směrnici se všemi přijatými pozměňovacími návrhy.
Návrh byl přijat 14:6=0.
1. Rozhodčí je povinen mít s sebou v tištěné či elektronické podobě platná
pravidla a další sportovně-technické dokumenty ČAGo, které by v dané soutěži
mohl potřebovat pro svůj výkon, jakož i platný seznam členů ČAGo.
2. Rozhodčí zajistí, aby se soutěže účastnili členové ČAGo se splněnými
členskými povinnostmi, zejm. zaplacenými členskými příspěvky. Pokud na
soutěž přijede hráč, který splněné povinnosti nemá nebo není členem, může se
zúčastnit, pouze pokud na místě rozhodčímu příspěvky zaplatí v jedné z
platných sazeb (včetně slevněných) a případně se i přihlásí ke členství v ČAGo.
Toto ustanovení se nevztahuje na
a) zahraniční hráče,
b) děti do 15 let,
c) hráče 20 kyu,
d) hráče na svém prvním turnaji,
e) hráče, kteří nehráli na soutěžích více než dva roky.
Rozhodčí může v odůvodněných případech povolit i individuální výjimku.
Rozhodčí zajistí poslání přihlášek a příspěvků osobě, která má evidenci členské
základny na starosti. Platnost od 1. 1. 2014
8. Různé: 7. září 2013 budou při turnaji v Brně volby do výkonného výboru.
Současný výbor je pověřen jmenováním volební komise (schváleno 20:0=0).
Jarek Jiruše připravil výtisky pravidel a sportovně technických dokumentů,
které byl rozdány klubům pořádajícím turnaj pro příslušné rozhodčí.
Valná hromada začala v 20:30, skončila v 22:00 hod.
Přílohy:
 seznam delegátů valné hromady,
 rozpočet 2013,
 směrnice 2013/4.

ROZPOČET
ř. č.

příjmy
název

ADMINISTRATIVA

1
2
3
5
6
7
8
9

členské příspěvky

úroky
knihovna
prodej služeb web
prodej zboží a materiálu
mezisoučet

DĚTI

TURNAJE

REPREZENTACE

2013
výdaje

rozpočet

35,000 Kč

0 Kč
0 Kč
5,000 Kč
1,000 Kč

název

příspěvky EGF + IGF
administrativa
pronájem skladu
bankovní poplatky
knihovna
goweb
nákup materiálu
rezerva

41,000 Kč

10
11
0 Kč

12
13 MSJ 2013
14 sponzoring
15

10,000 Kč
20,000 Kč

mezisoučet

30,000 Kč

16
17
18 reprezentace (dar)
19
20
mezisoučet
21 čerpání rozpočtové rezervy
22 Součty

20,000 Kč

20,000 Kč

12,000 Kč
2,000 Kč
5,000 Kč
1,000 Kč
0 Kč
0 Kč
1,000 Kč
3,000 Kč
24,000 Kč

MR ŽaJ
soustředění Mikulov
mezisoučet

rozpočet

3,000 Kč
3,000 Kč
6,000 Kč

rozhodčí
MR 2013
Goban liga 2013
ČP 2013

6,000 Kč
10,000 Kč
20,000 Kč
0 Kč
36,000 Kč

repr. MEP, MEŽ, MES, MET
ME 2013
MS 2013
soutěž reprezentantů
dotace MS páry

25,000 Kč

25,000 Kč

0 Kč
91,000 Kč

91,000 Kč

Povinnosti rozhodčích
na soutěžích ČAGo
Směrnice 2013/4
Rozhodčí na turnajích řízených Českou asociací go (dále jen ČAGo) má kromě
ustanovení v Soutěžním řádu ještě následující povinnosti:
1. Rozhodčí je povinen mít s sebou v tištěné či elektronické podobě platná
pravidla a další sportovně-technické dokumenty ČAGo, které by v dané
soutěži mohl potřebovat pro svůj výkon, jakož i platný seznam členů
ČAGo.
2. Rozhodčí zajistí, aby se soutěže účastnili členové ČAGo se splněnými
členskými povinnostmi, zejm. zaplacenými členskými příspěvky. Pokud
na soutěž přijede hráč, který splněné povinnosti nemá nebo není členem,
může se zúčastnit, pouze pokud na místě rozhodčímu příspěvky zaplatí
v jedné z platných sazeb (včetně slevněných) a případně se i přihlásí ke
členství v ČAGo. Toto ustanovení se nevztahuje na
a) zahraniční hráče,
b) děti do 15 let,
c) hráče 20 kyu,
d) hráče na svém prvním turnaji,
e) hráče, kteří nehráli na soutěžích více než dva roky.
Rozhodčí může v odůvodněných případech povolit i individuální výjimku.
Rozhodčí zajistí poslání přihlášek a příspěvků osobě, která má evidenci
členské základny na starosti.
Schválila Valná hromada ČAGo 22. 2. 2013 s platností od 1. 1. 2014.

