Doprovodný turnaj pro děti
při mistrovství ČR žáků a juniorů – Praha
2. 3. 2019
Pořádá klub PromoGo
ve spolupráci s Českou asociací go
Místo konání:

Program:
Sobota 2.3.

Základní škola v Brdičkově ulici, na Lužinách, Praha 13 (stejné místo, jako v minulých letech).
Cca 4 minuty pěšky od stanice metra “B” – Lužiny. Vyjdete z metra, projdete nákupním
centrem, dále pokračujete mírně doleva až dojdete ke schodům, vyjdete po schodech a přímo
před vámi je vchod do ZŠ. Na dveřích školy bude cedule a po zazvonění se určitě dostanete
dovnitř. Nutné se sebou přezůvky!!!
9:30 – 9:45
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:30 -

Registrace
Turnaje na deskách 9x9 a 13x13, první část
Oběd
Turnaje na deskách 9x9 a 13x13 - dokončení, soutěže v řešení úloh
a goistických dovednostech
Vyhlášení výsledků a předávání cen

Ubytování:

V případě potřeby individuálně. Doporučujeme v případě potřeby využít nabídky hostelů ČVUT za
velice příznivé ceny (cca od 300 - 400 Kč za osobu a noc podle typu pokoje). Možnosti jsou:
- Hostel Hlávková kolej, přímo u Karlova náměstí v centru Prahy, na metru B v dojezdové
vzdálenosti cca 15 minut k místu hraní.
- Hostel Bubeneč, Terronská ul. u metra Dejvická. Dojezdová vzdálenost do cca 30 minut.
Informace o všech hostelích, včetně kontaktů, naleznete na webu zde:
http://www.studenthostel.cz/home.php , případně využít možnosti ubytování na kolejích
Univerzity Karlovy, zejména koleje Hvězda, Větrník a Kajetánka. Informace naleznete na
www.kam.cuni.cz .

Stravování:

Obědy (polévka, hlavní jídlo) jsou v ceně startovného! Doprovodné osoby si mohou zakoupit
oběd za 90,- Kč – zájem je nutné nahlásit nejpozději do 26.2. večer, a to mailem nebo
telefonicky.

Startovné:
150,- Kč, přihlásit se je nutné nejpozději do 26.2. včetně.
Soutěžní kategorie: Soutěží se mohou zúčastnit všechny děti a junioři do 18 let, kteří ještě nedosáhli rating 300
bodů. Tj. soutěž je určena pro děti a juniory – začátečníky. Do vlastních soutěží pak budou děti
a junioři rozděleni s ohledem na výkonnost a věk.
Systém turnaje:
Hrát se bude podle toho, jak silní hráči se sejdou. Silnější začátečníci budou hrát na větších
deskách a dostanou těžší úlohy. Silnější hráči budou dávat slabším hráčům hendikepy.
Ředitelka turnaje:

Jana Hricová

Ceny:

Drobné ceny a diplomy pro všechny účastníky, pro první tři v každé soutěži o něco větší
a o něco hodnotnější.

Přihlášky a další info: www.goweb.cz v sekci turnaje,
případně Jana Hricová, tel.: 608 230 463, e-mail: hricova.go@gmail.com
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém a harmonogram turnaje podle nepředvídatelných okolností a podle
počtu a síly účastníků!

