Česká liga družstev 2021/2022 - finále
Datum: 18.-19. června 2022
Místo konání: Hotel Pod Sluncem, Třebíz 25
http://www.hotelpodsluncem.cz/
Hlavní organizátor: Lukáš Podpěra a Weiqi Club Praha
Účastníci: nejlépe čtyři umístěná družstva z kvalifikace
https://goweb.cz/ceska-liga-tabulky/
So-Imba All-Star, Go klub Praha-Můstek, TJ Union Plzeň, Go klub Karlovy Vary
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 2022 podmínkou (alespoň stokorunové členství).

Registrace účastníků do 11. 6. hlavnímu organizátorovi.
Kontakt:
Lukáš Podpěra, lukan.go@gmail.com, 739 451 720

Program:
Sobota 18. 6.
12:00 ~ příjezd a oběd
14:00 – schůzka kapitánů, registrace družstev
14:15 – zahájení a losování
14:30 – 1. kolo
17:00 – 2. kolo
19:30 – volný program, večeře (možnost opékání u taboráku (v jednání)
Neděle 19. 6.
8:00 – snídaně
10:00 – 3. kolo
12:30 – oběd a vyhlášení výsledků
14:00 ~ odjezd
Ubytování: Hotel Pod Sluncem *** – v 1-3 lůžkových pokojích
Ceny pro hráče i hosty:
- jednolůžkový: 1050 Kč / osoba / noc
- dvoulůžkový: 825 Kč / osoba / noc
- třílůžkový: 765 Kč / osoba / noc
Platba: každý hráč individuálně na místě
Hosté vítáni. Nicméně, k dispozici je momentálně ubytování pro 25 účastníků a hráči
budou mít před hosty pochopitelně přednost. Není však vyloučeno možné navýšení
kapacity.
V ceně ubytování snídaně a drobné občerstvení k partiím.
Doprava:
Obec Třebíz leží přímo na silnici číslo 7 a zastavují zde rychlíkové autobusy z Prahy
každou hodinu.
Doplňkové informace:
-

1. deska z každého zápasu bude přenášena na KGS
na místě je dobře fungující WiFi
obědy a večeře si každý účastník obstarává sám v místní restauraci Pod
Klenbou (počítejte se standardními cenami)
možnost dokoupení polopenze (210 Kč) či plné penze (420 Kč)

-

areál má také k dispozici wellness či venkovní vířivku - ceník na webových
stránkách
v objektu je také možnost degustace v místní ovocné palírně
na místě parkování zdarma

Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny v programu.

