
KAMENY V PÍSKU 
4.ročník 

Kvalifikace na MR 2020 

  

Termín: 18.7. - 19.7. 2020 

Místo:  Dům U Koulí , Fráni Šrámka 131/23, Písek 

Herní systém: Turnaj je přístupný hráčům všech tříd. Herní systém 
turnaje je 5 kol McMahon rovné partie, čas 75 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 

https://www.historickasidla.cz/dr-cs/658-dum-u-kouli.html


  

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

Ceny: 1. cena 3 000,- Kč 

2. cena 2 000,- Kč 

3. cena 1 000,- Kč 

5 bodů    400,- Kč 

4 body    300,- Kč 

3 body cena věcná 

*možnost zvolit mezi věcnou cenou a finanční 
  

Věcné ceny:    Vyhlídkový let pro 1-3 osoby letounem CESSNA 182 v 
ceně 6000,- Kč věnuje penzion Královský Dvůr Hamry, 2 noci pro 2 
osoby v penzionu Královský Dvůr Hamry, sazenice nemrznoucího 
bambusu dodává VESMAT.cz, deset pivních souprav věnuje pivovar 
Lobkowicz a další. 

  

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 
10.7. 
  

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

  

Rozhodčí: Bude doplněn. 
  

  

  

https://www.snop.cz/nase-zavody/snop-pisek/
https://www.snop.cz/nase-zavody/snop-pisek/
https://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-hamry-na-sumave-na-bilem-potoce-0829.php
https://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-hamry-na-sumave-na-bilem-potoce-0829.php
http://www.vesmat.cz/
http://www.vesmat.cz/


 

Harmonogram:  

17.7.  

- společenský večer - Hotel a Restaurant U Zlatého Býka 

18.7. 

08:00 – 10:00 registrace 

10:00 – zahájení turnaje 

10:30 – 13:30  I. kolo 

14:30 – 17:30  II. kolo 

18:00 - 20:00   III. kolo 

 -společenský večer - Hotel a Restaurant U Zlatého Býka 

19.7. 

09:00 - 12:00 IV. kolo 

13:00 - 16:00 V. kolo 

16:00 - vyhlášení výsledků  

 Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny. 

 
                                    Vzhledem k současné situaci bude v hracím místě umístěna 

dezínfekce.  Nošení roušek či hraní v rouškách bude vycházet z 
nařízení vlády v červenci. Nyní je na rozhodnutí účastníků turnaje. 

                                   Hrací místo je památkově chráněný objekt, proto doporučuji s sebou 
vzít přezůvky. Případně budou k dispozici návleky.  

Ubytování:  

Hotely, penziony: 

 - Hotel a Restaurant U Zlatého Býka 

 - Restaurace Ostrov - 2 a 3 lůžkový pokoj (asi 8 - 10 
míst) domluvte se s majitelem: Michal Polodna tel. 608 
966 591 

http://www.zlatybyk.cz/
http://www.zlatybyk.cz/
http://www.zlatybyk.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2518398
http://www.zlatybyk.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2518398
http://www.zlatybyk.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2518398
http://www.zlatybyk.cz/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2518398
https://www.restauraceostrovpisek.cz/
https://www.restauraceostrovpisek.cz/


V blízkosti OtavaArena, Hotel Art, Hotel Buly.  

 
 

http://www.otavarena.cz/
http://www.otavarena.cz/
http://hotelartpisek.cz/
http://hotelartpisek.cz/
https://www.hotelbuly.cz/
https://www.hotelbuly.cz/

