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Česká asociace go - Czech Go 

Association 

Mistrovství republiky žen 2021 
 
Hrací místo:   Česko-Japonská Společnost, Můstek, Praha 
Termín konání:  11.12 - 12.12. 2021  
 
Program:  Sobota 11.12.  

09:30 – 10:00     registrace a zahájení 
10:00, 14:00, 17:00    1., 2. a 3. kolo 

 
Neděle 12.12.  
10:00, 14:00     4. a 5. kolo 
17:00      vyhlášení / 6. kolo 

 
Rovné partie, čas na partii 60 minut, byoyomi 3x30s, komi 6,5 moku.  
 
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 2021.  
 
Turnaj se řídí a bude vyhodnocen dle Soutěžního řádu Čago, je započítán do ratingu (kategorie A). 
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 2022 v případě jeho konání. Vítězka turnaje má právo reprezentovat 
také na ME žen. Na hracím místě bude k dispozici čaj a drobné občerstvení pro všechny. 
 
Organizátor:   Jaroslav Kotowski 
Rozhodčí:   Michal Timko 
 
Startovné:   při včasné registraci do 1. 12. 2021 – 150 Kč 

studentky 100 Kč 
žačky do  15 let 0 Kč.  
po 1. 12. 2021 jednotné startovné 250 Kč. 

 
Registrace: skrze registrační formulář na Gowebu.  
 
Ceny: 1. místo: 2 000 Kč, 2. místo: 1 000 Kč, 3. místo: 500 Kč  
 
Kontakt: jaroslav.kotowski@gmail.com  
 
Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny. 


