4. ročník vyzyvatelského turnaje
v go o tři unce zlata a titul

Go Baron
Praha 20. - 22. 11. 2015

Top 12 českých hráčů pozvaných pořadatelem se utká v turnaji vyzyvatelů systémem
dvojitý knockout v sedmi kolech. Vítěz turnaje vyzyvatelů se následně utká
s obhájcem titulu „Go Baron“ v zápase na tři vítězné partie, který bude odehrán do
4 týdnů od ukončení kvalifikace. Přesný termín finálového zápasu bude upřesněn
po dohodě s obhájcem a vyzyvatelem.

Pořadatel: Ing. Josef Němec ve spolupráci s Pagoda o.s. a podporou ČAGo
Systém:

dvojitý knockout
Fischerův čas 45 minut + 20 s na tah, komi 7,5
pravidla AGA (dohrání neutrálů, bílý musí hrát poslední tah)
barva kamenů ve všech partiích se určí dle nigiri

Ředitel turnaje: Ing. Josef Němec
Hlavní rozhodčí: Aleš Cieplý

Hlavní ceny (věnuje Ing. Josef Němec):

Propůjčený titul Go Baron na 2015/16 a 2 unce zlata pro vítěze zápasu, 1 unce zlata
pro poraženého.
Oproti minulosti bude letošní ročník doplněn o průběžný turnaj pro vyřazené hráče
dotovaný cenami 5.000, 3.000 a 2.000 Kč.

Vedlejší cena (věnuje Pagoda):
Titul Baronův černý kůň a finanční odměnu získá hráč, který vyhraje partii proti
soupeři s vyšším ratingem ve hře s co největším ratingovým rozdílem. Výše ceny
bude rovna (v Kč) 15ti-násobku rozdílu ratingů soupeřů, minimálně 1.000 Kč.

Program: pátek

20. 11. 2015

sobota 21. 11. 2015

neděle 22. 11. 2015

16: 30 – 17:00

registrace

17: 30 – 21:00

1. kolo

9:30

2. kolo

14:00

3. kolo

17:30

4. kolo

9:30

5. kolo

14:00

6. kolo

17:30

7. kolo

Místo konání: prostory NEVACO s.r.o. Křižíkova 181/20, Praha 8 - Karlín
(poblíž stanice metra Křižíkova)
Startovné: zdarma
Další ustanovení:
- pokud se účastník turnaje nedostaví do konce času určeného pro
registraci, jeho místo zaujme na místě připravený náhradník
- pořadatel turnaje pro hráče nezajišťuje ubytování ani jim nehradí žádné
výdaje spojené s účasti na turnaji
- pořadatel pro hráče zajistí drobné občerstvení v místě konání turnaje

Za pořadatele:
Ing. Josef Němec, nemecjf@gmail.com, tel. 603 490 581
RNDr. Vladimír Daněk, vladimir.danek@treygo.cz , tel. 776 010 237

