
                                                                   

Mistrovství republiky žen 2020 

pořádá 

Michal Zubalík 

ve spolupráci s Českou asociací go 

                                    

MÍSTO KONÁNÍ:  Slezský grunt, Poddubí 3, Háj ve Slezsku – Smolkov, 747 92 

TERMÍN KONÁNÍ:  30.10. – 01. 11. 2020 

PRÁVO ÚČASTI: Všechny hráčky, které jsou řádnými členkami ČAGo, mají české občanství 

a mají zaplacené členské příspěvky za rok 2020 (nejpozději ke 15. 10. 

2020). 

PŘIHLÁŠKY:   Do 15. 10. 2020 24:00 na stránkách registrace 

KVALIFIKACE: Konečné pořadí bude jediným kritériem pro určení české reprezentantky 

na MS Žen 2021 

                                           

TURNAJOVÝ SYSTÉM závisí na počtu účastnic: 

 • 2 účastnice:  zápas na tři vítězné partie (3-5 kol); 

• 3/4 účastnice:  každá s každou dvoukolově (6 kol); 

• 5/6 účastnic: 5 kol systémem každá s každou. 

• 7/8 účastnic: Sobota: kvalifikační partie v čtyřčlenných skupinách (A, B)  

systémem každá s každou. Rozdělení do skupin bude losem 

            ze 4 košů po 2 hráčkách dle pořadí v ratingu. 

      Neděle: semifinále a finále a turnaj o 5.-8. místo stejným systémem. 

•  více:            5 kol švýcarským systémem.                                   

        

PRAVIDLA: Rovné partie, Základní čas na partii je 60 minut na hráče, byoyomi 3x30 vteřin na tah, 

komi 6,5 moku.  

 Turnaj se řídí a bude vyhodnocen dle Soutěžního řádu Čago, je započítán do ratingu. 

  Hráči se účastí v turnaji zavazují odehrát všechna kola. 

ŘEDITEL TURNAJE:  Michal Zubalík 

ROZHODČÍ:    Michal Zubalík 

STARTOVNÉ:   Při včasné registraci do 1. 10. 2020 – 150 Kč, studentky 100 Kč, žačky  

   do 15 let 0 Kč. Po tomto datu jednotné startovné 250 Kč. 



                                                                   
CENOVÝ FOND:   Minimální cenový fond 5 000 Kč. 

   Zaručené ceny: 1. místo: 2.500 Kč, 2. místo: 1.500 Kč, 3. místo: 1.000 Kč 

OSTATNÍ PODMÍNKY:  Pořadatel nehradí žádné náklady na cestu 

Díky aktuální pandemické situace, je možné, že se tato akce nebude 

konat.  

Pořadatel vyzývá všechny účastníky k obezřetnosti a v případě, kdyby 

měl být účastník nemocen tak aby zůstal doma.  

UBYTOVANÍ: Možnost ubytovaní v objektu Slezského Gruntu s účastníky MR.  

 Cena ubytovaní bez Snídaně 460,-kč/noc. Snídaně 130 kč/noc. Platba za 

ubytovaní proběhne na místě 1. Den turnaje. 

Pro účastnice bude vyhrazen jeden samostatný pokoj, případně dle 

domluvy s pořadatelem. 

 Mimo objekt Slezského Gruntu si každý hráč zajišťuje ubytovaní sám. 

          

PROGRAM:  pátek 30.10.  16:30   registrace 

      17:00   1.kolo 

   Sobota 31.10.  10:00, 14:00, 17:00 2,3,4.kolo 

   Neděle 01.11.  10:00   5.kolo 

      14:00   vyhlášení 

 

Ubytovaní v objektu Slezského Gruntu (https://www.slezskygrunt.cz/penzion/zakladni-info): 

Pokoj č.1 vybavení: 2 jednolůžka, WIFI, TV, mini-bar, sprcha, WC, bez možnosti přistýlky 

Pokoj č.2 vybavení: 1 dvojlůžko, WIFI, TV, mini-bar, sprcha, WC, možnost 2 přistýlek 

Pokoj č.3 vybavení: 1 dvojlůžko, WIFI, TV, mini-bar, sprcha, WC, možnost 1 přistýlky 

Pokoj č.4 vybavení: 1 dvojlůžko, WIFI, TV, mini-bar, sprcha, WC, možnost 2 přistýlek 

Apartmán vybavení: 1 velké dvojlůžko + 1 menší dvojlůžko + 2 přistýlky, WIFI, TV, mini-bar, kuchyňka s 

varnou konvicí a vybavením pro přípravu čaje nebo kávy, sprcha, WC 

 


