
Klub PromoGo ve spolupráci s klubem deskových her Paluba 

a s Českou asociací go 

   vás srdečně zve na 

Pražský turnaj v go 
který se uskuteční v rámci 

Deskohraní 

17. - 18. října  2020 

 

Systém:        5 kol systémem McMahon, rovné partie, čas 60 minut, bjójomi 15 tahů na 5 minut 

nebo 3x30 sekund podle typu hodin, komi 6,5.  Kritéria pořadí MM, SOS, SOSOS.  Herní systém se 

řídí turnajovým řádem ČAGo. 

Program:             sobota 17.10.                   9:00 - 09:45                registrace 

                                                                    10:00 - 20:00                1. - 3. kolo 

                              neděle 18.10.                 09:00 - 16:00                4. - 5. kolo 

                                                                    16:00                             vyhlášení výsledků 

Místo konání:     Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 – Malá strana (třídy B a C) 

Doprava: tramvaj č. 12, 15, 20 a 22 do stanice Újezd (od Malostranského nám.), nebo 

Hellichova (od Anděla - 12, 15, 20 , příp. od Národní tř. - 22 ) 

Startovné:                         přihlášení do 15.10.2020 včetně            přihlášení po 15.10.2020 

Děti do 12 let včetně a hráči s ratingem 2300 a vyšším:  zdarma !!   

Děti do 15 let včetně a hráči 20 kyu:    100,- Kč                                    150,- Kč 

Členové ČAGo, SAGo, studenti a důchodci:   200,- Kč                                    300,- Kč         

Ostatní :                                                           300,- Kč                                    450,- Kč 

Startovné se  vybírá přímo  v místě konání turnaje při registraci do vlastního turnaje v sobotu ráno! 

POZOR! Z důvodů současné vyhlášené epidemiologické situace a s ní souvisejících opatření, 

platí ve vnitřních prostorech celého turnaje, a to i během partií, povinnost nosit roušku! 

Ceny:                   1. místo: 3000,- Kč 

                             2. místo: 2000,- Kč 

                             3. místo: 1500,- Kč 

                             4. místo: 1000,- Kč 

                             5. místo: 500,- Kč 

                             Finanční a věcné ceny pro hráče  s 5 a 4 body, nejlepší ženu a nejlepší hráče 

v kategoriích do 10, 12 a do15 let. Podmínkou pro získání ceny pro nejlepšího 

hráče je zisk alespoň 3 bodů v turnaji. 

 

Pro účastníky turnaje káva a čaj zdarma ! 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje ubytování. V současné době je nejvhodnější zajistit si ubytování 

přes booking.com, případně vyhledat hostely v Praze. Vzhledem k nejisté situaci doporučujeme 

rezervovat si pouze ubytování, které se dá ještě na poslední chvíli zrušit bez poplatků. 

Přihlášky a informace na stránkách gowebu - http://goweb.cz/kalendar-akci/ 

Další informace:        Jana Hricová, 

              tel.: 608 230 463, e-mail: hricova.go@gmail.com 

http://goweb.cz/kalendar-akci/

