
KAMENY V PÍSKU

3.ročník
součást Gobanligy

termín:  18. - 19.5. 2019

místo:    DDM Písek Švantlova 2394/1, Písek 397 01 www.ddmpisek.cz

herní systém: Turnaj je přístupný hráčům všech tříd. 
Herní systém turnaje je 5 kol McMahon rovné partie, čas 60 min na hráče, komi 6,5 bodu, 
byoyomi podle použitých hodin 30 sec./tah nebo 15 tahů/5min. 
Dosud neklasifikovaným hráčům bude propůjčena třída 20 kyu. 
Turnaj se řídí platnými pravidly ČAGO.

 
kritéria pro určení pořadí: MM koeficiet, SOS, SSOS, vzájemná partie

hlavní sponzor: s. n. o. p. cz a.s. Písek

ceny:    1. cena 4000,-Kč

                       2. cena    3000,-Kč

                       3. cena    2000,-Kč

                        5 bodů     500,-Kč

                        4 body     400,-Kč

http://www.ddmpisek.cz/
http://www.snop.cz/


startovné: 200,-Kč pro členy ČAGO

                    150,-Kč pro členy ČAGO mladší 18-ti let

                      100,-Kč přirážka ke startovnému pro nečleny ČAGO

                    100,-Kč přirážka ke startovnému pro přihlášené po 7. květnu 

ředitel turnaje:   Luděk Žďánský +420 777 555 264, Luda.Zdan@seznam.cz

rozhodčí:            Ivan Kostka +420 730 920 070,  kostkaiv@gmail.com

harmonogram: 

pátek  17.5.

od 18:00  Laser aréna - registrace a společenský večer (účast oznamte při přihlášení)

přijedete-li velmi pozdě volejte 777 555 264

sobota 18.5.

09:00 - 10:00 registrace v DDM

                            10:00 zahájení turnaje

                            10:30 - 13:30   I. kolo

                            14:30 - 17:30  II. kolo

                           18:00 - 20:00 III. kolo

                            společenský večer – restaurace Ostrov (účast oznamte při přihlášení)

neděle 19.5.

 09:00 - 12:00 IV. kolo

                            13:00 - 16:00  V. kolo   

                            16:00 vyhlášení výsledků

Uvedené časy se mohou v průběhu turnaje měnit.

Občerstvení: zajišťuje a dodává farma U Ivušky s.r.o. 

Věcné ceny:  deset pivních souprav věnuje pivovar Lobkowicz
sazenice nemrznoucího bambusu dodává VESMAT.cz
a další ...

Ubytování: Skautský dům nocleh ve spacáku za 50,- Kč. za noc. Hned u herního místa.
Nocleh ve Skautském domě si zarezervujte při přihlášení na turnaj v kolonce ubytování!
Restaurace Ostrov - 2 a 3 lůžkový pokoj (asi 8 - 10 míst)

domluvte se s majitelem: Michal Polodna tel. 608 966 591 
Další možnosti:

 Hotel Buly  https://www.hotelbuly.cz/
 Hotel Biograf  http://www.hotelbiograf.com/

Hotel OtavaArena  http://www.otavarena.cz/
Hotel Art http://hotelartpisek.cz/
Pension U Kloudů http://www.pensionukloudu.cz/

Z provozních důvodů není pro letošní ročník k dispozici ubytování na internátech.

http://www.pensionukloudu.cz/
http://hotelartpisek.cz/
http://www.otavarena.cz/
http://www.hotelbiograf.com/
https://www.hotelbuly.cz/
http://vesmat.cz/
http://www.pivovary-lobkowicz.cz/
https://www.uivusky.cz/
https://www.restauraceostrovpisek.cz/
http://www.ddmpisek.cz/
http://www.laserarenapisek.cz/


1) LASER ARÉNA -  Zde bude také probíhat páteční REGISTRACE

2) Restaurace Ostrov - tady budeme mít rezervaci na sobotní večer. Věříme, že se nás zde sejde co nejvíce.

Budou tu k dispozici gobany (i kameny). Možnost ubytování.

3) Krytý Bazén

4) Parkoviště. Před domem dětí parkování moc nedoporučujeme - bývá plno nebo hrozí pokuta.

5) Restaurace u Reinerů 

6) Křižíkova elektrárna 

7, 8) Sladovna, Prácheňské muzeum - hráči zde budou mít snížené vstupné

9) Skautský dům - nocleh ...

10) Hotel Buly

11) HRACÍ MÍSTNOST a sobotní registrace  

Přejeme hezký den a těšíme se na setkání na turnaji

Go klub Písek

http://pisekgo.blogspot.com/
http://www.ddmpisek.cz/
https://www.hotelbuly.cz/
http://www.prachenskemuzeum.cz/
https://www.sladovna.cz/
http://www.pisek.eu/krizikova-elektrarna/d-1128
https://www.ms-pisek.cz/plavecka-zarizeni
https://www.restauraceostrovpisek.cz/
http://www.laserarenapisek.cz/



