
Česká liga družstev 2020/2021 - finále 

Datum: 18.-19. září 2021 

 

Místo konání:  Dvůr Perlová Voda, Kostelec nad Ohří 13 

https://www.dvurperlovavoda.cz/ 

 

Hlavní organizátor: Lukáš Podpěra ve spolupráci s Českou Asociací Go 

Sponzor: Vladimír Daněk 

Rozhodčí a zapisovatel: Aleš Cieplý 

 

 

Účastníci: nejlépe čtyři umístěná družstva z kvalifikace  

https://goweb.cz/ceska-liga-tabulky/ 

Go klub Praha-Můstek, Weiqi Club Praha, TJ Union Plzeň, So-Imba Go klub 

(družstvo „S“)  

 

Startovné: 0 Kč 

 

Ceny: Prestiž a putovní pohár pro vítěze. 

 

Systém: 4 družstva po čtyřech hráčích, round-robin 

Losování pořadí zápasů proběhne při zahájení. 

 

Pravidla: 

• japonská pravidla 
• 6,5 komi, rovné partie 
• nigiri vždy na první desce; na dalších deskách barvy střídavě 
• čas na partii: 45 minut + byoyomi 3x30 sekund 
• výsledky se započítávají do ratingu jako kategorie B (75% hodnoty) 

Kritéria pro pořadí: 

• match-points (výhra – 2 body, remíza – 1 bod, prohra – 0 bodů) 
• board-points 
• umístění z kvalifikace 

Kapitán družstva do každého zápasu nominuje čtyři hráče. Družstvo za celý turnaj 
může vystřídat libovolný počet hráčů ze své soupisky, nicméně musí dodržet pořadí 
ze začátku sezóny.  
 
Zaplacené členské příspěvky za rok 2021 podmínkou (alespoň stokorunové členství).  
 
 
 

https://www.dvurperlovavoda.cz/
https://goweb.cz/ceska-liga-tabulky/


Program: 
 
Sobota 18. 9. 
12:00 ~ příjezd  
13:30 – schůzka kapitánů, registrace družstev 
14:30 – zahájení a losování 
15:00 – 1. kolo 
17:30 – volný program (sportovní turnaje ?) 
19:30 – posezení u táboráku 
 
Neděle 19. 9. 
8:00 – snídaně 
9:30 – 2. kolo 
13:30 – 3. kolo 
16:00 – vyhlášení výsledků 
17:00 ~ odjezd 
 
Ubytování: Dvůr Perlová Voda **** – ve 2-4 lůžkových pokojích 
 
Cena pro hráče i hosty: 1000 Kč / osoba / noc  
Platba: každý kapitán dohromady za své družstvo na transparentní účet ČAGo 
 
Hosté vítáni. Nicméně, k dispozici je ubytování pro 25 účastníků a hráči budou mít 
před hosty pochopitelně přednost.  
 
Pro hráče i hosty také platí povinnost předložení negativního antigenního či PCR 
testu, potvrzení o očkování nebo prodělání covid-19 v posledních 180 dnech.  
 
V ceně ubytování: 

- bohatá bufetová snídaně 

- občerstvení během partií 

- jeden špekáček na večerní opékání u táboráku (každý další za 65 Kč / ks) 

- koupací biotopové jezírko, bazén se slanou vodou 
- travnaté multifunkční hřiště (fotbal, volejbal, nohejbal, badminton) 
- herna na stolní tenis  
- šipky, kulečník, stolní fotbal 

Doprava:  
 
… po vlastní ose, doporučujeme auto (pro vytrvalce kolo) 
 
Autobusy a vlaky zastavují pouze několikrát denně v Budyni nad Ohří – cca 3 km 
pěšky od hracího místa  
 
 
 
 
 



 
Doplňkové informace: 

- 1. deska z každého zápasu bude přenášena na KGS 

- na místě je dobře fungující WiFi, nicméně velmi špatný mobilní signál  

- obědy si každý účastník obstarává sám v místní restauraci či stánku (počítejte 

s „pražskými cenami“) 

- v objektu se točí lokální pivovar Lanýž 

- areál má také k dispozici: wellness - finská sauna (kapacita 5 osob), infra 

sauna (kapacita 2 osoby), vířivka (kapacita 4 osoby), odpočívárna, případně 

koupele či masáže - ceník na webových stránkách  

Kontakt: 

Lukáš Podpěra, lukan.go@gmail.com, 739 451 720 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny v programu. 


