BEČOVSKÝ TURNAJ
VE HŘE GO
3. KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021
Upozornění: Vzhledem k aktuální situaci budou cca týden před turnajem upřesněny
podmínky, za nichž se bude hrát. Nicméně je zajištěna možnost venkovního hraní, tudíž
počítáme s tím, že se turnaj bude moci konat. Pro bližší informace sledujte stránky
ČAGo goweb.cz.

Termín:

25.-27. června 2021

Místo konání:

Bečov nad Teplou
Bečovská botanická zahrada – www.becovskabotanicka.cz

Organizátor:

Karlovarský klub go
Česká asociace go

Ředitel turnaje: Tomáš Grosser
Čestný ředitel: Vladimír Dicá
Rozhodčí:

Tomáš Grosser

Hrací systém:

5 kol systémem McMahon, v případě nižšího počtu hráčů možnost
redukovaného handicapu.
Čas na partii 75 minut na hráče, kanadské byoyomi 15 tahů na 5
minut pořád nebo japonské byoyomi 3 x 30 sekund na tah.
Určení top skupiny, losování atd. se řídí příslušnou směrnicí ČAGo
pro pořádání kvalifikačních turnajů na MR.

Harmonogram:

Pátek 25. června
Sobota 26. června

Neděle 27. června

Startovné:

základní
slevy

17:30
18:00
9:30
14:00
17:00
9:30
13:00

konec registrace
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
vyhlášení výsledků

250 Kč
-50 Kč členové ČAGo
-50 Kč studenti
-100 Kč děti do 15 let
Celé vybrané startovné bude věnováno na podporu Bečovské
botanické zahrady.

Ceny:

1. místo – 7.500 Kč
2. místo – 5.000 Kč
3. místo – 3.000 Kč
4. místo – 1.500 Kč
5. místo – 1.000 Kč
5 bodů – 1.000 Kč
4 body – 250 Kč
+ tombola o věcné ceny pro všechny účastníky

Ubytování:

Ve stanech (vlastních nebo dvoumístných podsadových včetně
matrace a prostěradla, popř. v týpí) – 120 Kč za osobu a noc. Uveďte
prosím v přihlášce.
Případně je možné si zajistit individuálně ubytování – ve městě je
dostatek ubytovacích kapacit.

Stravování:

Oběd 100 Kč, snídaně 50 Kč – uveďte prosím v přihlášce.
Bufet v botanické zahradě, restaurace ve městě.

Další aktivity:

Přímo v areálu botanické zahrady – koupání, víceúčelové hřiště,
ferrata s možností zapůjčení vybavení, dětské hřiště, táborák ad.
V Bečově nad Teplou – hrad a zámek s relikviářem sv. Maura,
muzeum historických motocyklů a hraček, rodinné muzeum žehlení
a praní ad.

Přihlášky:

Ideálně přes online formulář na stránkách ČAGo www.goweb.cz.

Další informace: Tomáš Grosser, 737 206 003, tomas.grosser@treygo.cz
Příjezd:
Pokud přijedete
autem, využijte
zadní vjezd do
botanické zahrady
– směr Mariánské
Lázně, cca 400 m
za cedulí konec
obce.
Jestliže přijdete
pěšky, využijte
přední vchod.

