
Směrnice 2023/1 – Členské příspěvky

1. Sazby členských příspěvků České asociace go od roku 2023:

a) základní členství: 500 Kč;
b) VIP členství: 2 000 Kč;
c) rodinné členství (rodič(e) + děti do 15 let): 900 Kč;
d) děti do 15 let: 150 Kč;
e) studenti do 26 let, důchodci a mateřská/rodičovská dovolená: 300 Kč;
f) doživotní členství: 20 000 Kč.

2. Omezení účasti na turnajích:

Varianta A – povinné členství:

Hráči, kteří jsou silnější než 10. kjú včetně a podle evropské databáze go hrají za Českou
republiku, se mohou účastnit turnajů hraných v České republice započítávaných do ratingu EGF
pouze v případě, že jsou členy ČAGo a mají zaplacen členský příspěvek na daný rok.

Varianta B – jednorázový poplatek na 3 roky:

Hráči, kteří jsou silnější než 10. kjú včetně a podle evropské databáze go hrají za Českou
republiku, se mohou účastnit turnajů hraných v České republice započítávaných do ratingu EGF
pouze v případě, že:

a) jsou členy ČAGo a mají zaplacen členský příspěvek na daný rok;
b) nebo zaplatí ČAGo kompenzační poplatek EGF ve výši 400 Kč. Po zaplacení tohoto

poplatku se hráč může tři roky bez omezení účastnit turnajů započítávaných do
ratingu EGF hraných v České republice.

Varianta C – příplatek na každém turnaji:

Hráči, kteří splňují tyto podmínky:

a) nemají zaplaceny členské příspěvky ČAGo na daný rok,
b) jsou silnější než 10. kjú včetně,
c) podle evropské databáze go hrají za Českou republiku,

se mohou účastnit turnajů hraných v České republice započítávaných do ratingu EGF pouze
v případě, že před každým turnajem uhradí ČAGo příplatek ke startovnému 200 Kč.

Není-li domluveno jinak, tyto příplatky od nečlenů vybere organizátor turnaje při registraci a
následně je vloží na účet ČAGo. Toto ustanovení nevylučuje, že organizátor turnaje bude od
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nečlenů ČAGo vybírat i vlastní přirážku ke startovnému.

3. Pouze člen ČAGo ze zaplacenými členskými příspěvky na daný rok má právo:

a) Být nominován na mistrovství světa a mistrovství Evropy všech kategorií, na které nominaci
provádí ČAGo, popř. na další významné světové a evropské soutěže, a na případnou
finanční a jinou podporu na těchto soutěžích.

b) Hrát na mistrovstvích republiky všech kategorií.
c) Účastnit se kvalifikací na výše uvedené soutěže. Jsou-li hrány jako otevřené, tak na

kvalifikaci z nich nebo na započtení kvalifikačních bodů z nich.
d) Být započten do počtu členů svého klubu při výpočtu delegátů na valné hromady ČAGo a

být zvolen svým klubem delegátem na valnou hromadu ČAGo.

Členský příspěvek musí mít člen uhrazen před provedením nominace, před mistrovskou akcí, před
kvalifikací, před započtením kvalifikačních bodů, delegováním na valnou hromadu apod.

4. Výhody základního a zlevněného členství:

a) pravidelné informační emaily o dění v go,
b) informační servis – goweb.cz,
c) vybavení na turnajích,
d) sleva 100 Kč na lekce od Lukáše Podpěry,
e) sleva 7,5 % na nákupy v internetovém obchodě go-shop.cz,
f) sleva 10 % v internetovém i kamenném obchodě Franck&Thierry (www.franck-thierry.cz),
g) sleva 20 % v e-shopu sillons-traces.fr/ s věcmi s go tématikou ,
h) sleva v e-shopu www.etsy.com/shop/murugandi,
i) jednou ročně tombola o věcné ceny s tématikou go.

5. Výhody VIP členství:

a) min. 6 online skupinových lekcí s Lukášem Podpěrou (vč. záznamu),
b) sleva 15 % na nákupy v internetovém obchodě go-shop.cz,
c) večeře  k výročí mezinárodního dne stolních her (28. 4.) - osobní  pozvání od Thierryho

Defera.
d) jméno zmíněné na stránkách gowebu mezi sponzory + sponzorský certifikát,
e) dárek pro nové VIP členy.

Doživotní členové ČAGo si mohou přikoupit VIP členství za 1500 Kč na rok.

6. Ostatní ustanovení

a) Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok. Povinnost člena zaplatit členské
příspěvky vzniká 1. ledna daného roku. Pro nové členy tato povinnost nastává vstupem do
ČAGo.

b) Členům, kterým byl valnou hromadou udělen titul čestného předsedy, zaniká povinnost
platit členské příspěvky.
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c) Členové mohou zaplatit členské příspěvky:
● hotově hospodáři ČAGo;
● převodem na účet ČAGo č. 2001135934/2010; jako variabilní symbol bude uvedeno

identifikační číslo hráče (PIN) uváděné v ratingu. Pokud člen toto číslo nemá přiděleno,
hospodář ČAGo přidělí náhradní V.S. Obdobně se bude postupovat u rodinných plateb.

Tato směrnice byla přijata valnou hromadou 3. prosince 2022 a je účinná od 1. ledna 2023.
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