Go klub Košice
Vás pozýva na
12. Tatranský Turnaj Go
29.5. – 31. 5. 2020
zaradený do Grand Prix Slovenska 2020
Miesto konania: Vila Astra, Stará Lesná 467, GPS 49.1359

Vila Astra

20.3065, tel. 0907 753 027

Vila Astra sa nachádza v srdci podtatranských osád, v tichom malebnom
prostredí na okraji obce Stará Lesná v blízkosti Studenovodského potoka
s krásnym výhľadom na Lomnický štít. Oblasť, má ideálne podmienky pre pešie,
cyklistické a vysokohorské túry. Tatranská Lomnica 5 km, Hrebienok 7km,
termálne kúpalisko Vrbov 12 km, aquapark v Poprade 11 km, Belianska
jaskyňa 15 km. Možný lov pstruhov vo vlastnom jazierku (potrebné objednať),
opekanie a grilovanie pri altánku, vírivka, sauna, biliard, detské hojdačky, veľká
záhrada, jazierka.

Program:
24.5.2019

Lomnický štít

25.5.2019
č.1
č.2
č.3

Belianska jaskyňa

26.5.2019

18.30.– 18.45
19.00 – 21.30
21.45 – 24.00
9.00 – 11.30
11.30 – 15.45
11.30 – 17.30
11.30 – 17.30
16.00 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 21.00
21.00 – 24.00
9.00 – 14.30

prezentácia
zahájenie a 1. kolo TTG
NL Texas holdem poker
2. kolo TTG
voľný program / Belianska jaskyňa, vstup 14.00
voľný program / pešia túra Bilíkova chata a späť
voľný program / lanovkou na Lomnický štít
piškvorkový turnaj / voľný program
večera formou opekačky pri altánku / guláš
3. kolo TTG
NL Texas holdem poker
4. a 5. kolo TTG, vyhodnotenie

Systém:

TTG - MacMahon, handicap RH-2, max. 9 kameňov, 6 komi, čas 60’ na hráča a partiu,
20” bjojomi, možných 6 prekročení.
Piškvorky – každý s každým alebo skupiny, na 2 partie, čas 6’ na hráča a partiu,
6” bjojomi, možných 6 prekročení. Povolená remíza (zaplnená doska, nie dohoda).

Štartovné:

Štartovné / členovia SAG a ČAG so zapl. členským 2020
ženy, seniori nad 62 rokov, študenti / zaplatené členské 2020
hráči s ratingom > 2000 / členovia SAG a ČAG so zapl. členským 2020
18 – 20 kyu, deti do 15 rokov vrátane / zapl. členské 2020
Piškvorky

Ceny:
Prihlášky:
Ubytovanie:

Finančné + vecné
cena pre najmladšieho hráča, cena pre najkrajšiu účastníčku
Slavomír Králik +421 903 314 694, e-mail: kralikslavomir@gmail.com

Stravovanie:

10,-€ / 8,- €
7,- € / 5,- €
5,- € / 4,- €
3,- € / 2,- €
2,- €

záväzná rezervácia ubytovania nutná do 30.3.2020 (kapacita 34 postelí v mieste hrania)
18 € / noc / osoba, s raňajkami, deti do 10 rokov – 50% zľava, miestny poplatok
0,50 €/noc nad 15 rokov. Wellness 2 osoby 12,50 €/hod., 3 – 4 osoby 20 €/hodina
Obed / večera 5 € (detské porcie po dohode)

