
II. Corona Cup 2020 
2. 11. – 15. 12. 2020 

 sponzorováno Nordic Go Dojo a Jena International Go School 
  pod záštitou České Asociace Go a Evropské Go Federace 
 
Internetový Go turnaj v době trvání nouzového stavu. Turnaj je součástí Evropské 
Grand Prix 2020 jako Bonus Point C. Turnaje se může zúčastnit každý hráč bez 
ohledu na věk, výkonnost či národnost. 
 
Hrací místo: KGS Go Server – Corona Cup room 
 
Hrací systém:  
6 kol, systém McMahon, rovné partie, čas 60 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 C (50% hodnota), přičemž pokud by 
se tedy někomu turnaj opravdu nepovedl, může ztratit maximálně 50 ratingových 
bodů. 
Pro účely losování a publikování výsledků do EGD (Evropské Go databáze) se turnaj 
řídí třídami ratingového systému EGF, nikoliv třídami na KGS. Neklasifikovaní a 
podhodnocení hráči by měli před registrací nejprve kontaktovat organizátora.  
 
Program: 
Zahájení: 2. 11. 
1. kolo: 3. 11. – 8. 11. 
2. kolo: 10. 11. – 15. 11. 
3. kolo: 17. 11. – 22. 11.   
4. kolo: 24. 11. – 29. 11. 
5. kolo: 1. 12. – 6. 12. 
6. kolo: 8. 12. – 13. 12. 
Vyhlášení výsledků: 15. 12. 

Zahájení a vyhlášení proběhnou e-mailem, kde hráči obdrží veškeré potřebné 
informace k turnaji. 

Po zveřejnění nalosování na dané kolo si hráči prostřednictvím e-mailu sami 
domlouvají termíny partií nezávisle na organizátorech. Partie musí být odehrány ve 
stanovených datech a výsledky nahlášeny organizátorovi. V případě neuskutečnění 
partie včas 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. Hráč top-skupiny má však 
povinnost odehrát všechny partie turnaje.  
 
Hlavní organizátor: Lukáš Podpěra („Lukan“) 

Mezinárodní rozhodčí: Aleš Cieplý 

Komise proti podvádění: Antti Törmänen, Su Yang („Jeff“) 



Odvolací komise bude stanovena před startem turnaje.  
 
Startovné: 150 Kč / 6 € 
Slevy: děti do 15 let, důchodci – 100 Kč / 4 € 
 
Uhraďte prosím do startu turnaje na jeden z těchto účtů: 

CZK – 1662916012 / 3030 

EUR – IBAN: CZ2820100000002601668304, majitel účtu: Lukáš Podpěra 

Není možné platit jiným způsobem, ani přes PayPal! 
 
Ceny: většina vybraného startovného bude vloženo do cenofondu, přesné částky 
budou tedy známy až před začátkem turnaje 

- pro minimálně prvních pět hráčů: finanční ceny (poslány bankovním převodem) a 
Bonusové body do Evropské Grand Prix   
  - 1. místo: 300 € (sponzorováno Nordic Go Dojo) 

- pro nejlepší tři hráče v kategoriích U12, U16 a U20: vouchery do JIGS v celkové 
výši až 300 €  

- pro všechny neporažené hráče: finanční cena + voucher do JIGS „dva dny zdarma“ 
- pro všechny hráče s jednou prohrou: finanční cena + voucher do JIGS „jeden den 
zdarma“ 
 
K získání ceny je nutné odehrát všechna kola. Ceny není možné kumulovat.  
 
Fair-play:  
Fair-play je nezbytná součást turnaje. Není dovoleno používat žádné joseki 
vyhledávače, pomoc od umělé inteligence či si nechávat radit od výkonnostně 
zdatnějších kamarádů. Nezávislý tým rozhodčích bude kontrolovat odehrané partie 
pomocí aplikace detekující podvádění. V případě usvědčení některého z hráčů 
z podvodu následuje kontumace všech jeho partií (včetně ratingových ztrát) a hráč je 
neprodleně diskvalifikován. Tato pravidla budou striktně dodržována.  

Hráči úrovně 5-dan a silnější mají povinnost při partii používat webkameru alespoň 
k off-line video záznamu. U ostatních hráčů je tato možnost dobrovolná, ale velmi 
doporučována.  
 
Registrace: do 1. 11. 2020 (23:59) 
Vyplňte prosím všechny kolonky. Údaje musí být platné po celou dobu turnaje. 
http://www.goverband.at/registration//index.php?turnier=2CoronaCup2020 
Na tomto odkaze bude také možné sledovat aktuální seznam přihlášených hráčů. 
http://www.goverband.at/registration//reg_spielerliste.php?turnier=2CoronaCup2020 
 
Kontakt: 
lukan.go@gmail.com 
+420 739 451 720 
 
Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny. 
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