11. ročník turnaje v go
O tři unce zlata a titul Go Baron
má letos poprvé svůj předstupeň:

B – Baron
Praha 11. - 13. 11. 2022

Nový turnaj s názvem B - Baron se koná pro 8 pozvaných hráčů o síle
4. nebo 3. dan, hraje se stejným systémem jako vyzyvatelský turnaj Go Barona,
tedy dvojitý knockout v 5 – 6 kolech. Vítězové kromě pěkných cen ve formě
stříbrných slitků získají právo hrát vyzyvatelský turnaj Go Barona.

Pořadatel: RNDr. Vladimír Daněk ve spolupráci s Pagodou z.s. a ČAGo z.s.
Sponzoři: Ing. Josef Němec, Ing. Jan Gerner, RNDr. Vladimír Daněk
Ředitel turnaje:

Ing. Josef Němec

Hlavní rozhodčí: RNDr. Aleš Cieplý
Systém:

dvojitý knockout
Fischerův čas 45 minut + 20 s na tah, komi 7,5
pravidla AGA (dohrání neutrálů, bílý musí hrát poslední tah)
barva kamenů ve všech partiích se určí dle nigiri

Ceny :

1. místo :

stříbrný slitek 500 g a postup do vyz. turnaje Go Barona

2. místo :

stříbrný slitek 250 g

Hráči na 2. a 3. místě také pravděpodobně postoupí do Go Barona, počet
postupujících upřesní pořadatel 1. října 2022 (závisí na počtu přihlášených)

Program turnaje B - Baron:
pátek

11. 11. 2022

sobota 12. 11. 2022

neděle 13. 11. 2022

17:00 – 17:30

registrace

17:45 – 21:00

1. kolo

9:30

2. kolo

14:00

3. kolo

17:30

4. kolo

9:30

5. kolo

14:00

6. kolo (pokud bude potřeba)

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program v závislosti na počtu účastníků.
Po posledním kole bude následovat závěrečný ceremoniál, vyhlášení vítězů a předání
cen.

Místo konání: Battistova Cihelna
(horní patro restaurace vyhrazené pro turnaj B-Baron)
adresa: Prácheňská 24, Praha 8 – Ďáblice
doprava MHD: busem 103 od metra Ládví do stanice Květnová
Startovné: zdarma
Další ustanovení:
- pokud se účastník turnaje nedostaví do konce času určeného pro
registraci, jeho místo zaujme na místě připravený náhradník
- pořadatel turnaje pro hráče nezajišťuje ubytování ani jim nehradí žádné
výdaje spojené s účasti na turnaji
- pořadatel pro hráče zajistí drobné občerstvení v místě konání turnaje

Za pořadatele:
Vladimír Daněk, vladimir.danek@treygo.cz , tel. 776 010 237

