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Pravidla soutěže Gobanliga
Směrnice 2017/1
1.

Základní ustanovení

1.1.

Gobanliga (GL) je celoroční klubová soutěž, které se mohou zúčastnit všichni
hráči, kteří se hlásí k nějakému go klubu prostřednictvím své aktivní účasti na
oficiálních turnajích České asociace go (ČAGo).

1.2.

GL je řízena Sportovně technickou komisí (STK), která řeší veškerou
problematiku spojenou s GL (zařazování turnajů, výpočet bodů, spory,
přestupy…).

1.3.

Výkonný výbor vyhlašuje Nastavení Gobanligy pro daný ročník, které zahrnuje
rozdělení klubů do soutěží, vyhlášení individuálních kategorií, cenový fond ad. V
případě, že nastavení není vyhlášeno, platí stejné jako v předešlém roce s
postupy či sestupy dle bodu 2.2. Příchod sponzorů v průběhu roku může cenový
fond změnit.

2.

Kluby v Gobanlize

2.1.

Klub GL (KGL) znamená na počátku roku ohlášené seskupení alespoň 2 hráčů,
kteří jsou uvedeni v aktuálním ratingu nebo na oficiálních soupiskách soutěže.

2.2.

KGL jsou rozděleny na základě výsledků z předcházejícího ročníku do 1., 2. a 3.
ligy. Nově přihlášené kluby jsou zařazeny do 3. ligy (i v průběhu sezóny). Na
konci každého ročníku postupují dva nejlepší kluby z druhé resp. třetí ligy o ligu
výše a naopak dva nejhorší kluby z první a druhé ligy sestupují. Nulabodové
kluby jsou dočasně ze soutěže vyřazeny. V případě opětovného zisku bodů v
dalším ročníku jsou zařazeny do 3. ligy. Výjimečně mohou postoupit i více než
dva kluby, pokud doplňují počet klubů ve vyšší lize.

2.3.

První ligu mohou hrát a ceny mohou získat pouze kluby registrované v ČAGo, v
nichž mají alespoň 3 aktivní hráči splněné členské povinnosti. Kluby v první lize,
které toto nesplní do konce roku, jsou pro další ročník přeřazeny do druhé ligy.
Pokud klub získá právo postupu z druhé do první ligy dle 2.2 a není
registrovaným klubem ČAGo při zahájení nového ročníku (1. ledna), pak
nepostupuje a právo postupu přechází na další tým v pořadí.

2.4.

Maximální počet členů KGL je 19. KGL s větším počtem hráčů mohou utvořit B,
C... - týmy, které jsou v ročníku vzniku nasazeny do 3. ligy a dále se potom
účastní se stejnými pravidly jako kterýkoliv jiný klub. V případě, že klub staví
více týmů, je nutno nahlásit jejich soupisky STK před započetím prvního turnaje
v aktuálním ročníku. Pokud toto klub neučiní, sestaví se soupisky tzv.
samospádem (po naplnění kvóty 19 bodujících hráčů, se další bodující hráči v
průběhu ročníku automaticky zařadí do B-týmu; nad 38 hráčů vznikne C-tým
atd.). Bodující hráči jsou všichni, kteří se aktivně účastní turnaje. Lze také
sestavit soupisky jen částečně, pak se nezapsanými hráči doplňuje nejprve Atým, poté B, atd . Soupisky lze i průběžně doplňovat, nelze je již však měnit, tj.
přesouvat hráče mezi klubovými týmy.

3.

Turnaje v Gobanlize
Do GL mohou být zařazeny všechny turnaje, jejichž pořadatelé o zařazení
požádají a splní následující podmínky:

3.1.

Termín turnaje je ohlášen 3 měsíce předem, propozice předány k publikaci na
GoWeb.cz minimálně 1 měsíc předem.Turnaj splňuje podmínky EGF pro Class A,
minimálně 5 kol.

3.2.

Pořadatel splní podmínky dle Pravidel pro spolupráci se sponzory.

3.3.

Turnaj musí mít nehrajícího rozhodčího s akreditací ČAGo nebo EGF.

3.4.

O zařazení turnaje do GL rozhoduje STK, která může udělit i výjimku z
některého z bodů v tomto odstavci.

3.5.

Do GL nemohou být zařazeny mezinárodní turnaje typu ME či MS a jejich
doprovodné akce, dále potom na vedlejší turnaje všech mistrovství republiky,
MR párů a týmů – tyto turnaje se nezapočítávají. Výjimku tvoří pouze
doprovodné turnaje hlavního MR, které jsou zařazeny se zvláštním statutem.

4.

Bodování

4.1.

Do bodování GL se každému hráči počítají body uhrané v turnaji. Tyto uhrané
body v turnaji se dále násobí koeficientem, který je pro každou skupinu
výkonnostních tříd stanoven odlišně:
a)

Koeficient danových hráčů je 1,5.

b)

Koeficient jednociferných kyu je 1.

c)

Koeficient dvouciferných kyu je 0,5.

4.2.

Za odehrání všech kol dále každý hráč získá bonusové body za účast (BB).
BB jsou dané GL klasifikací turnaje. Klasifikace turnaje pro GL může být 1 až 3
bodová a označuje se hvězdičkou, tedy GL*, GL**, GL***. Každý zařazený
turnaj do soutěže získává automaticky klasifikaci GL*, hlavní turnaj MR
klasifikaci GL***, jeho doprovodné turnaje mohou mít v součtu právě 3 BB bez
možnosti navýšení. Pořadatel turnaje zařazeného do GL má právo si navýšit
koeficient GL pro zatraktivnění turnaje do výše maximálně 3 bodů
prostřednictvím dokoupením BB . Toto dokoupení je možno uskutečnit
nejpozději 7 dní před započetím turnaje zasláním příslušné částky na
transparentní účet ČAGo s poznámkou pro příjemce „BB turnaj…“. Pořadatelům
se doporučuje uskutečnit navýšení koeficientu GL již při vyhlášení propozic.
Cena bodu, možný počet dokoupených bodů a rozdělení prostředků takto
získaných do cenového fondu GL je stanoveno v Nastavení GL dle 1.3.

4.3.

Pro získání BB hráčem je podmínkou odehrání všech předepsaných kol
turnaje. Pokud z nějakého důvodu turnajové kolo/a vynechá, právo na tyto
body ztrácí. Za odehrání kola se považuje pouze “fyzická účast” při partii. Pokud
se hráč z jakéhokoliv důvodu nedostaví k partii, čímž prohraje kontumačně na
čas, automaticky tím ztrácí nárok na BB. Rozhodčí turnaje má povinnost
takovou skutečnost ohlásit či doplnit k výsledkům.

4.4.

Součet bodů dle 4.1 a 4.2 (při dodržení 4.3) je bodovým výsledkem hráče v
turnaji. Pokud je hráč členem ČAGo se splněnými členskými povinnostmi,
dvojnásobí se jeho bodový výsledek. Každému klubu GL se počítá nejvýše devět
nejlepších výsledků z devatenácti možných.

5.

Hráči

5.1.

Hráčům jsou započítávány jejich body do výsledku klubu, v němž zahájili
sezonu.

5.2.

Noví hráči (dosud nepublikovaní v ratingu) mohou přistupovat do GL i během
roku do klubu dle vlastní volby.

5.3.

Přestupy hráčů mezi kluby jsou možné pouze v období od prvního dne po
skončení jednoho ročníku GL do posledního dne před započetím prvního turnaje
v následujícím ročníku GL. Během sezony jsou vyloučeny. Hráč je povinen
přestup písemně oznámit STK.

5.4.

Hráč může z GL odstoupit na základě svého písemného oznámení STK.

6.

Gobanliga jednotlivců (GLJ)

6.1.

GLJ je celoroční soutěž pro individuální hráče, rozsah každého ročníku je dán
kalendářním rokem.

6.2.

Zúčastnit se může každý hráč – řádný člen ČAGo se splněnými členskými
povinnostmi.

6.3.

Do určení pořadí se započítávají uhrané body ze všech zařazených turnajů bez
násobení koeficientem třídy a bonusové body dle 4.2 a 4.3, neprovádí se
dvojnásobení bodů dle 4.4.

6.4.

V případě opožděného splnění členských povinností hráče vůči ČAGo se hráči
započítají pouze body, kterých dosáhne ode dne splnění svých členských
povinností.

7.

Ostatní ustanovení

7.1.

Tato pravidla platí od 7. 1. 2017.

7.2.

Výkladem pravidel je pověřena STK. V případě nesouhlasu se lze odvolat k VV.

Schváleno Výkonným výborem ČAGO dne 4. 12. 2010, změny 7. 1. 2015 a
7. 1. 2017.

Nastavení soutěže Gobanliga
pro rok 2017 a další
Směrnice 2017/2
Soutěže jsou řízeny Sportovně-technickou komisí ČAGo.
Zařazení turnajů do soutěží bude označeno v turnajových propozicích zveřejňovaných
na stránkách ČAGo.
Hlavní partneři (sponzoři) soutěží mají právo být jmenováni v titulu soutěží.

Gobanliga
a) Úvodní nastavení
Soutěž je řízena STK, na řádný průběh dohlíží Technická komise Gobanligy.
Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí v tabulce (u klubů i jednotlivců) lepší „nápisy“,
tzn. vyšší počet získaných bodů na jednotlivých turnajích.
Pro rok 2017 jsou kluby rozděleny následovně:
1.Liga: Promogo Praha, Brno A, Frýdek-Místek, Weiqi Club Praha, Pražský GK A,
Jeseník, Ostrava, Plzeň, Brno B, Brno C, Blansko, Olomouc
2.Liga: Mikulov, Tea Club Praha, Ústí nad Labem, Říčany, TJ Slovan Karlovy Vary,
Nymburk, GK 361! Bratislava, Pražský GK B, České Budějovice, Železná Ruda,
Liberec, Pardubice
3.Liga: KGYC, Karviná, Opava, Písek, Most, Prostějov, Zlín, Karlovarský GK, Praha
Troja, Řevnice
Pro další roky platí postupy dle pravidel Gobanligy (první dva kluby 2. a 3. ligy
postupují do vyšší soutěže a poslední dva kluby 1. a 2. ligy sestupují).
Turnaje zařazené do GL jednotlivců jsou shodné s turnaji v GL, s vyjímkou mistrovství
republiky všech kategorií.

b) Cenový fond
Základní cenový fond je dán součtem dotace ČAGo a sponzorských příspěvků.
Doplňkový cenový fond se získá prodejem bonusových bodů (BB).
Dokoupení BB: 1 BB = 1 000 Kč. Dokoupení BB (=zaslání peněz dle propozic) je
vhodné ohlásit co nejdříve komukoliv z VV, aby byla přidělena hvězdička GL co
nejdříve.
Cenový fond – 1. liga
Fond do 10000 Kč se rozděluje 1. místo – 45%, 2. místo – 33%, 3. místo – 22%
fondu (částky lze zaokrouhlit na stokoruny). Nad 10000 Kč lze přidávat další místa,
aniž by došlo ke snížení absolutní částky u první tří míst (tj. minimálně 4500 Kč pro
první místo atd.), rozhoduje STK, případně přání sponzora.
Doplňkový cenový fond - 1. liga
50% utržené částky se rozdělí mezi kluby na 1. – 5. místě (provede STK).
Cenový fond – GL jednotlivci
Fond do 10000 Kč se rozděluje 1. místo – 30%, 2. místo – 25%, 3. místo – 20%, 4.
místo – 15%, 5. místo – 10%. Nad 10000 Kč lze přidávat další místa, rozhoduje STK,
případně přání sponzora.
Doplňkový cenový fond – GL jednotlivci
50% z utržené částky se rozdělí mezi hráče na 1. - 5. místě, juniory a případně i
hráče na 6. a dalších místech (provede STK). V případě nezletilosti oceněného přebere
cenu zákonný zástupce nebo vedoucí klubu.

c) Gobanliga – junioři
Pro rok 2015 je kategorie U12 pro hráče narozené po 1. 8. 2005 a kategorie U16 je
pro hráče narozené po 1. 8. 2001. Analogicky se stanovuje v dalších letech.
Hráč se může účastnit nejvýše v jedné kategorii.

