Mistrovství ČR žáků a juniorů – Praha
29.-30. 1. 2022
Pořádá klub PromoGo ve spolupráci s Českou asociací go
Místo konání:

Základní škola v Brdičkově ulici, na Lužinách, Praha 13 (stejné místo, jako v minulých letech). Cca
4 minuty pěšky od stanice metra “B” – Lužiny. Vyjdete z metra, projdete nákupním centrem, dále
pokračujete mírně doleva až dojdete ke schodům, vyjdete po schodech a přímo před vámi je vchod
do ZŠ. Na dveřích školy bude cedule a po zazvonění se určitě dostanete dovnitř. Nutné se sebou
přezůvky!!!

Program:
Sobota 29.1.

9:15 – 9:45
Registrace
10:00 – 13:00
1. kolo
13:00 – 14:00
Přestávka na oběd
14:00 – 20:00
2. a 3. kolo (případně 4. kolo v případě 6-kolového turnaje)
Neděle 30.1.
9:00 – 12:00
4. kolo (5 kolo v případě 6-kolového turnaje)
12:00 – 13:00
Přestávka na oběd
13:00 - 16:00
5.kolo (6 kolo v případě 6-kolového turnaje)
16:00 Vyhlášení výsledků a předávání cen
Ubytování:
Individuálně. Doporučujeme v případě potřeby využít nabídky hostelů ČVUT za velice příznivé ceny.
Možnosti jsou:
- Hostel Hlávková kolej, přímo u Karlova náměstí v centru Prahy, na metru B v dojezdové
vzdálenosti cca 15 minut k místu hraní.
- Hostel Bubeneč, Terronská ul. u metra Dejvická. Dojezdová vzdálenost do cca 30 minut.
- Hostel Strahov, Vaníčkova 7, Praha 6.
Informace o všech hostelích, včetně kontaktů, naleznete na webu zde: http://www.studenthostel.cz/ ,
tel.: 234678111. Další vhodnou možností jsou koleje Univerzity Karlovy, zejména koleje Větrník,
Hvězda a Kajetánka. Informace naleznete na www.kam.cuni.cz .
Stravování:
Stravování bude individuální. V blízkosti školy je nákupní centrum a několik restaurací a prodejen
rychlého občerstvení.
Startovné:
150,- Kč pro přihlášené do 24.1.2022 včetně, pro přihlášené po 24.1. přirážka 50,- Kč
Soutěžní kategorie: U12 – všechny děti narozené 1.9. 2010 a později (tj. dovrší 12 let nejdříve 1.9.2022)
U16 – všechny děti narozené 1.9.2006 a později (tj. dovrší 16 let nejdříve 1.9.2022)
U20 – všechni junioři a juniorky narození 1.1.2002 (tj. dovrší 20 let nejdříve 1.1.2022)
Soutěžící musí být členy ČAGo a mít zaplacené členské příspěvky pro rok 2022 ! Příspěvky bude
možné uhradit na místě před zahájením turnaje.
Systém turnaje:
Každá skupina bude hrát samostatný turnaj. Všechny skupiny hrají podle obecných EGF pravidel s
japonským způsobem počítání (viz https://www.eurogofed.org/egf/tourrules.htm, bod 1.4.3), 60 minut
základní čas plus 3x30 sec byoyomi na hráče, komi 6,5 bodů. Hrací pravidla odpovídají MEJ v
daných kategoriích.
Základní systém - švýcarský, 5 kol, nasazení prvních dvou kol podle ratingu, horní polovina na dolní
polovinu systémem cut & slide. V případě počtu účastníků ve skupině 5-6 se bude hrát systémem
každý s každým jednokolově, v případě počtu účastníků 3-4 systémem každý s každým dvoukolově
(v tom případě se čtvrté kolo odehraje v sobotu večer), v případě počtu 2 účastníků proběhne utkání
na 2 vítězné partie.
Rozhodčí turnaje:
bude stanoven po dohodě s ČAGo.
Ředitelka turnaje:
Jana Hricová
Ceny:
Věcné ceny pro první tři v každé kategorii. Diplomy a drobné ceny pro všechny účastníky. Dotace na
MEJ 2022 v Praze pro nejlepší hráče v každé kategorii.
Přihlášky a další info: www.goweb.cz v sekci turnaje, příp. Jana Hricová, tel.: 608 230 463, e-mail: hricova.go@gmail.com
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram turnaje podle nepředvídatelných okolností!

