Go klub Košice a Kirin Ki In
Usporiadajú

2. Letný Turnaj Go

na Ďalekom Východe
zaradený do GPS 2016

a
MSR 13x13
26. augusta - 28. augusta 2016

Miesto konania: Škola v prírode Kysak, Kysak 324.
Hneď neďaleko 3 km za obcou Kysak v smere na Malú Lodinu sa ukrýva
nielen na pohľad krásne školské zariadenie na úpätí Slovenského rudohoria
v prírodnej rezervácii Humenec v miniregióne Ružín pri rieke Hornád.

ŠVP Kysak

Termín:

26. 8. - 28. 8. 2016

GPS 19x19 5 kôl, systém MacMahon RH -2, čas 2 x 75’, byoyomi 60’’,
komi 6 bodov. TOP skupina - rovné partie. Povolená remíza.
MSR 13x13: Otvorené, čas 2 x 30’, bez byoyomi, rovné partie, komi 8,5.
Bleskový maratón: podľa pravidiel na stránke Iva Šveca
Štartovné: GPS 19x19 / so zapl. členským 2016 SAG a ČAG 10 € / 8 €
Študenti a dôchodcovia, ženy a dievčatá
5€/4€
20 kyu, hráči ≤ 12 rokov, hráči s ratingom ≥ 2100
3€/1€
MSR 13x13 - otvorené
Bleskový maratón

Ceny:

3€
0€

GPS 19x19
finančné, 3 plakety, vecné ceny
1. – 3. miesto
50 €, 30 €, 20 €
5 bodov / 4 body
20 € / 10 €
MSR 13x13 – 3 najlepší slováci
3 medaily
1. – 3. miesto
15 €, 10 €, 5 €
Bleskový maratón
vecné 9 ks

Prihlášky: Záväzné ubytovanie do

31.7.2016

+421 903 314 694, +421 917 626 444, kralikslavomir@gmail.com

Ubytovanie: v 2 a 3 posteľových izbách (možná 1 prístelka)
(Možnosť predĺžiť si pobyt do 29.8.2016 – štátny sviatok na Slovensku)

Ceny ubytovania:

12 €/noc/osoba bez stravy
WIFI v celej budove 16 €/noc/osoba s plnou penziou do 10 rokov
18 €/ noc/osoba s plnou penziou od 10 rokov
Možnosť stanovania v areáli – 3 € /osoba/noc
WC a sprchy vo vonkajšom areáli zariadenia k dispozícii. Areál má uzavretú
rozlohu trávnatých plôch 7 ha.

Ceny stravovania: plná penzia s ubytovaním - viď ubytovanie
raňajky – 1,80 €
obed – 4 €
večera – 3 €
Upozornenie: V zariadení nie je reštaurácia ani otvorený bufet.
K dispozícii je automat na kávu, čaj, teplú čokoládu a automat na
keksíky a pochutiny. Rýchlovarná kanvica na vodu nonstop
k dispozícii. Cca 3,2 km po ceste, alebo skratkou cez les (cca 2,5 km) je
bowling s reštauráciou, potraviny (3 obchody).

Sponzori: Go klub Košice
Kirin Ki - In

Tipy na voľný program:
stolný futbal, stolný tenis, posilňovňa, futbalové a volejbalové ihrisko
Ohnisko pre táboráky, zastrešený krb na opekanie a grilovanie
Pre nadšencov turistiky a skalolezectva je od zariadenia cca 50 minút
cesty turistickým krokom vzdialená Jánošíkova bašta – úžasná
vyhliadka na prekrásnu prírodu.
Neďaleká jaskyňa je ďalším lákadlom pre nadšencov speleológie.
Milovníci koní si môžu vyskúšať jazdu na koni, prípadne si objednať
hipoterapiu. Pre tých najmenších je možnosť tešiť sa z jazdy na
poníkovi alebo zažiť jazdu na voze ťahanom koníkom.
Kúpanie sa v rieke Hornád, prípadne splavovanie až do Košíc
Geocaching (minulý rok sme našli 4 skrýše)
Informácia: Na Slovensku je preprava detí, študentov a dôchodcov vlakmi
štátneho prepravcu zadarmo – informujte sa.
Kysak je železničný uzol Východného Slovenska – stoja tu všetky vlaky.
Kysak sa nachádza na polceste medzi krajskými mestami Košice a Prešov
cca 20 km od každého z nich

Program:
Piatok 26. 8. 2016

Sobota 27. 8. 2016

Nedeľa 28. 8. 2016

15.00 – 18.30
18.00 – 19.00
19.00 – 21.30
22.00 – 24.00
08.00 – 09.00
09.00 – 11.45
12.00 – 13.00
13.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.30
22.00 – 24.00
08.00 – 09.00
09.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 15.00
15.30 – 16.00

Prezentácia, ubytovanie
večera
1. kolo GPS
Texas Holdem Poker
raňajky
2. kolo GPS
obed
MSR 13x13 / voľný program
večera
3. kolo GPS
Texas Holdem Poker
raňajky
4. kolo GPS
obed
5. kolo GPS
vyhlásenie výsledkov

Železničná
stanica

