Mistrovství republiky
2020
24. 11. – 20. 12. 2020
Hrací místo: OGS Go server (https://online-go.com/)
Hrací systém:
Mistrovství republiky (dále MR) se účastní 8 hráčů určených dle
postupového klíče (viz směrnice o MR). Turnaj se hraje
systémem každý s každým a rozlosování se řídí Schurigovými
tabulkami.
Základní čas na partii je 60 minut na hráče, byoyomi Fisherovo
30 sec na tah. Turnaj je započítáván do ratingu jako kategorie D
(25% hodnota).
Rozlosování turnaje (určení startovních čísel) proběhne on-line
prostřednictvím aplikace Zoom. Hráčům bude zaslán odkaz, kde
budou moci sledovat přímý přenos losu. Zahajovací los
proběhne dne 24. listopadu v 16:00.
Všichni hráči jsou povinni odehrát všechny partie v době
stanovené pořadatelem, dle rozpisu jednotlivých kol. Je možné
z důvodů časové vytíženosti po dohodě s protihráčem
předehrát partii v jiný den nebo čas. Povolené je však pouze
partii předehrát. Tuto předehrávku je nutné oznámit také
organizátorovi turnaje, a to zasláním e-mailu s nově
stanoveným datem a časem partie. E-mail: vybor@goweb.cz
Pokud hráč předem ví, že některou z povinností není schopen
splnit, nelze jej do soutěže zařadit.
Konečné pořadí MR bude určeno dle směrnice k MR.
Program:
Začátek kol v týdnu je stanoven na 17h a o víkendech na 13h.

Zahájení a vyhlášení proběhne skrze e-mail, kde hráči obdrží
veškeré potřebné informace k turnaji. Vyjma již zmíněného
losování skrze Zoom.
Rozpis kol:
24. 11. Zahájení turnaje
1. kolo – 24. 11. (út) 17:00
2. kolo - 28. 11. (so) 13:00
3. kolo - 1. 12. (út) 17:00
4. kolo - 12. 12. (so) 13:00
5. kolo - 15. 12. (út) 17:00
6. kolo - 19. 12. (so) 13:00
7. kolo - 20. 12. (ne) 13:00
20.12. Vyhlášení výsledků
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.
Všichni hráči mají povinnost při partii používat webkameru
alespoň k off-line video záznamu (k záznamu postačí využít i
telefon). Kamera musí být umístěna tak, aby byla vidět
obrazovka počítače s partií, dále také myš a obličej hráče ze
strany (detailní návod na použití kamery hráči obdrží přílohou
k zahajovacímu e-mailu).

Registrace: pouze pro zvané skrze e-mail: vybor@goweb.cz
Startovné: 500,- Kč
Ceny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

místo – 7000,- Kč + kvalifikace na Mistrovství světa 2021
místo – 5000,- Kč
místo – 3000,- Kč
místo – 2000,- Kč
místo – 1000,- Kč
místo – 500,- Kč
místo – 500,- Kč

Organizátor: Výkonný výbor ČAGo
Rozhodčí: Michal Zubalík
Odvolací komise: se skládá vždy ze tří nejsilnějších hráčů, kteří
nejsou ve sporu, v případě odmítnutí následují další v pořadí.
Kontakt: vybor@goweb.cz
Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny.

