Corona Cup 2020
23. 3. – 26. 4. 2020
sponzorováno Jena International Go School, pod záštitou České asociace go
Internetový Go turnaj v době trvání nouzového stavu. Turnaje se může zúčastnit
každý hráč bez ohledu na věk, výkonnost či národnost.
Hrací místo: KGS Go Server
Hrací systém:
5 kol (případně 6 při velkém počtu hráčů), systém McMahon,
rovné partie, čas 45 minut na hráče, japonské byoyomi 3x30 sekund, komi 6,5 bodu,
japonská pravidla.
Kritéria pro pořadí: MM, SOS, SOSOS, vzájemná partie
Turnaj je započítáván do ratingu jako kategorie D (25% hodnoty), přičemž pokud by
se tedy někomu turnaj opravdu nepovedl, může ztratit maximálně 25 ratingových
bodů.
Pro účely losování a publikování výsledků do EGD (Evropské Go databáze) se turnaj
řídí třídami ratingového systému EGF, nikoliv třídami na KGS. Dosud
neklasifikovaným hráčům bude propůjčena třída 20k, případně po dohodě nasazena
vyšší.
Program:
1. kolo: 23. 3. – 29. 3.
2. kolo: 30. 3. – 5. 4.
3. kolo: 6. 4. – 12. 4.
4. kolo: 13. 4. – 19. 4.
5. kolo: 20. 4. – 26. 4.
(6. kolo: 27. 4. – 3. 5.)
Po zveřejnění nalosování na dané kolo si hráči e-mailem sami domlouvají termíny
partií nezávisle na organizátorech. Partie musí být odehrány ve stanovených datech
a výsledky nahlášeny organizátorovi. V případě neuskutečnění partie v čas je oběma
hráčům udělena prohra včetně ratingových ztrát. Pokud se hráč nechce zúčastnit
některé z partií, musí informaci nahlásit hlavnímu organizátorovi před zveřejněním
nalosování nového kola.
Hlavní organizátor a rozhodčí: Lukáš Podpěra
Odvolací komise bude stanovena před startem turnaje.
Startovné: 100 Kč / 4 €
Slevy: děti do 15 let, důchodci – 50 Kč / 2 €
Uhraďte prosím do startu turnaje na jeden z těchto účtů:
CZK – 1662916012 / 3030
EUR – IBAN: CZ2820100000002601668304, majitel účtu: Lukáš Podpěra

Ceny: veškeré vybrané startovné bude vloženo do cenofondu, přesné částky budou
tedy známy až před začátkem turnaje.
- pro minimálně první tři hráče: finanční ceny (poslány bankovním převodem),
vouchery do JIGS v celkové výši až 300 euro
- pro všechny neporažené hráče a hráče s jednou prohrou: finanční a věcné ceny,
vouchery do JIGS „jeden den zdarma“
Fair-play:
Nezbytná součást turnaje. Není dovoleno používat žádné joseki vyhledávače, pomoc
od umělé inteligence či si nechávat radit od výkonnostně zdatnějších kamarádů.
V případě usvědčení některého z hráčů z podvodu následuje kontumace partie.
Pokud by stejný hráč podváděl znovu, tak budou všechny jeho partie kontumovány
(včetně ratingových ztrát) a hráč neprodleně diskvalifikován. Tato pravidla budou
striktně dodržována. Hlavní organizátor turnaje je dostatečně silný na to, aby
podvod poznal!
Registrace: do 22. 3. 2020 (23:59)
Vyplňte prosím všechny kolonky. Údaje musí být platné po celou dobu turnaje.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pVnv997Ob7fWWVAO0YWsRXmNfSdIVZ
EWUEmqfJm2gh4/edit#gid=0
Na tomto odkaze bude také možné sledovat aktuální seznam přihlášených hráčů.
Kontakt:
lukan.go@gmail.com
+420 739 451 720
Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny.

