A
SVČ Klíč, ve spolupráci s Českou asociací go, Vás zvou na

VIII. Memoriál Ivoše Pavlíka,
který se koná ve dnech 30. – 31.března 2019
Turnaj je zařazen do celoročních soutěží: Gobanliga (*)
Místo konání
Pionýrů 767, Frýdek-Místek
Středisko volného času Klíč v Místku.
Důležité – prosíme o přezůvky sebou a udržování maximální čistoty a pořádku v hracích prostorách.

Ubytování
V budově Klíče s vlastním spacákem - 70 Kč/noc. (omezené množství karimatek je k dispozici)
Hotelový dům Paskov **, nejlevnější ve FM. Rezervace na tel. čísle:
+420 558 432 491 (http://www.hotelovydumpaskov.cz/).

Startovné
350 Kč
250 Kč – pro hráče se zaplacenými členskými příspěvky do ČAGO na rok 2019 (možno zaplatit na
místě)
150 Kč – do 19 let
50 Kč – do 12 let
0 Kč – hráči, kteří se neúčastnili žádného turnaje v posledních 3 letech (uveďte prosím při registraci).

Hrací systém
Hrají se rovné partie, 5 kol MacMahon. Čas na partii a hráče je 60 minut + japonské byoyomi (3x30 vteřin)
Komi 6,5 bodu. Turnaj se řídí platnými pravidly ČAGo.
Kritéria pro určení pořadí: MM-koeficient, SOS, SSOS, vzájemná partie.
Rozhodčí: Petr Valášek

Harmonogram
Pátek, 29. 3.
Registrace 18:00 - 23:00
Sobota, 30. 3.
Registrace 9:00 - 10:00
Zahájení 10:15
1. kolo 10:30
2. kolo 14:30
3. kolo 17:30
Neděle, 31. 3.
4. kolo 8:30
5. kolo 12:00
Vyhlášení 15:30

Ceny
Finanční pro první tři místa a hráče s 5 a 4 body

Stravování
V budově bude po celou dobu turnaje otevřen tradiční bufet s množstvím rozličných pochutin z
domácí výroby. V blízkém okolí je pak dostatek restaurací, kde se lze dobře najíst.

Mimoturnajové aktivity
V prostorách Klíče je k dispozici velký prostor pro zábavu a hraní všemožných her (lze zapůjčit).
Pro účastníky turnaje bude v sobotu večer připraveno malé pohoštění – tradiční raut.

Kontakt na hlavního organizátora
Michal Zubalík – email: michal.zubalik@seznam.cz (tel.: +420 604 964 408)
Další kontakty: Petr Valášek - korendir@seznam.cz (tel. +420 739 183 195), Vítězslav Tomek <vitezslav.tomek@seznam.cz>

