Mistrovství republiky žen 2020
Hrací místo: OGS Go server (https://online-go.com/)
Termín konání: 19.12 - 20.12. 2020
Hrací 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 čryřčlenných 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.
Všechny hráčky musí mít v době konání akce zaplacené členské příspěvky pro rok 2020. (č. účtu
ČAGo: 2001135934/2010)
Rovné partie, čas na partii 45 minut, byoyomi fisherovo 20 s tah, komi 6,5 moku. Turnaj se řídí a
bude vyhodnocen dle Soutěžního řádu Čago, je započítán do ratingu (kategorie D). Hráčky se účastí
v turnaji zavazují odehrát všechna kola. Detailní rozpis kol bude záviset na počtu účastnic a
zvoleném hracím systému.
Konečné pořadí bude hlavním kritériem pro určení reprezentantky na MS žen 2021 v případě
jeho konání.
Organizátor: Výkonný výbor ČAGo
Rozhodčí: Michal Zubalík
Startovné: 150 Kč
Fair-play: Fair-play je nezbytná součást turnaje. Není dovoleno používat žádné joseki vyhledávače,
pomoc od umělé inteligence či si nechávat jakkoliv radit. V případě podezření na podvádění, budou
partie analyzovány. Při usvědčení z podvodu následuje kontumace všech partií hráčky (včetně
ratingových ztrát).
Hráčky mají povinnost při partii používat webkameru alespoň k off-line záznamu (k záznamu

postačí využít i telefon). Kamera musí být umístěna tak, aby byla vidět obrazovka počítače s partií,
dále také myš a obličej hráčky ze strany (návod k použití webkamery obdrží hráčky před zahájením
turnaje).
Registrace: skrze registrační formulář na Gowebu.
Ceny: 1. místo: 2 500 Kč, 2. místo: 1 500 Kč, 3. místo: 1 000 Kč
Kontakt: vybor@goweb.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny.

