
Výkonný výbor ČAGo Vás srdečně zve na

2. Kvalifikační turnaj
na Mistrovství republiky 2021

jehož součástí je i kvalifikace na Korean Prime Minister Cup 2021

Hrací místo: KGS

Termín konání: 7. - 9. 5. 2021

Rozhodčí: Michal Zubalík

Hrací systém:

Turnaj se řídí turnajovými pravidly ČAGo.
Hrají se rovné partie, 5 kol MacMahon. Čas na partii a hráče je 75 minut +
japonské byoyomi (3x30 vteřin), Komi 6,5 bodu. Dosud neklasifikovaným
hráčům bude propůjčena třída 20 kyu.

Turnaj je klasifikován jako kategorie B (75% ratingu) !

Kritéria pro určení pořadí: MM-koeficient, SOS, SSOS, vzájemná
partie.

Kvalifikace na KPMC 2021:

Tato kvalifikace bude určena pro 8 hráčů s nejvyšším ratingem, kteří se
utkají KO systémem. Vzhledem k tomu, že bude klání o právo
reprezentovat Česko na KPMC, součástí kvalifikace na MR, dojde k
drobné úpravě oproti minulým ročníkům: nasazení pro první kolo bude
1-5, 2-6, 3-7, 4-8. Vše ostatní bude v souladu s původním plánem (tj.
druhé kolo: 1/5-4/8, 2/6-3/7 atd.).

Více informací o rozhodnutí konání kvalifikace v této podobě naleznete v
článku na gowebu.

Registrace: skrze registrační formulář na gowebu.

https://goweb.cz/2021/04/2-kvalifikacni-turnaj-na-mistrovstvi-republiky-2021/
http://www.goverband.at/registration//index.php?turnier=2kvalifikace2022


Zaregistrovaní: k nalezení zde.

Harmonogram:

Pátek 7. 5.
16:00 - Zahájení a los
17:00 - 1.kolo
Sobota 8. 5.
10:00 - 2. kolo
15:00 - 3. kolo
Neděle 9. 5.
10:00 4. kolo
15:00 5. kolo
20:00 Vyhlášení

Zahájení a vyhlášení proběhne skrze e-mail, kde hráči obdrží veškeré
potřebné informace k turnaji.

Startovné:

Číslo transparentního účtu:
2001135934/2010

přihlášeni do
2. 5.

přihlášeni po
2. 5.

Děti do 15 let včetně a hráči 20 kyu: 100,- Kč 200,- Kč

Členové ČAGo, SAGo, studenti a
důchodci:

200,- Kč 300,- Kč

Ostatní: 300,- Kč 400,- Kč

Ceny: Finanční pro první tři místa a hráče s 5 a 4 body.

Ceny navíc pro TOP 4 v kvalifikaci na KPMC: 3000, 3000, 1000, 1000 Kč

Ceny navíc pro juniory: Poukazy na výukové lekce a sleva 50% na čtvrtý
cyklus v juniorské online lize pro nejlepší hráče v kategoriích do 10, 12 a
do 16 let.

http://www.goverband.at/registration//reg_spielerliste.php?turnier=2kvalifikace2022
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2001135934
https://www.ljsgo.org/online-liga


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.

Důležité !
Všichni hráči danové úrovně a hráči, kteří jsou v top skupině či hrají s
hráčem z top skupiny 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. Ostatním hráčům je velmi
doporučeno mít taktéž video záznam. V případě podezření se jedná o
přímý důkaz o nevině.

Odhlášení z turnaje je možné nejpozději hodinu před plánovaným startem
kola. Pokud se dostavíte k partii o více než 30 minut později po
plánovaném začátku kola prohrajete kontumačně. V případě technických
problému je nutné ihned kontaktovat rozhodčího.

Kontakt: vybor@goweb.cz

KGS nick rozhodčího: MacArthur

Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny.

Naši partneři:

mailto:vybor@goweb.cz

