
GO klub Blansko a Sdružení Ulita ve spolupráci s ČAGo Vás zvou na 

XVII. Blanenský turnaj v go 

Kvalifikace na mistrovství ČR, Grand Prix Slovakia 

konaný 4. - 5. března 2023 

  
Místo konání: Masarykova základní škola, ul. Rodkovského (v centru města vedle dřevěného 
kostelíka, asi 10 minut od vlakové stanice, viz plánek) 
  
Hrací systém: rovné partie, 5 kol MacMahon, hrací čas 75 minut + bjojomi 15 tahů na 5 minut nebo 
30 sec na tah, komi 6,5 bodu. 
Turnaj je přístupný všem hráčům, dosud neklasifikovaným bude propůjčena třída 20 kyu. 
  
Kritéria pro určení pořadí: MM-koeficient, SOS, SSOS, vzájemná partie. 
  
Organizátor: Jaroslav Jiruše 
  
Co kromě slušných cen nabízíme navíc: 1. soutěž družstev 2. pro sportovce k dispozici 
tělocvična 3. průběžné volné hraní deskovek 4. bar na hracím místě. 
  
Program: 

3. 3. pátek 18:00 - 22:00 Prezentace 

4. 3. sobota 8:00 - 9:45 Prezentace 

 9:45 Zahájení 

 10:00 - 20:00 První až třetí kolo 

5. 3. neděle 8:30 - 15:00 Čtvrté a páté kolo 

 15:30 Vyhlášení výsledků 

  
Ceny: Věcné a finanční ceny pro přední místa, nejlepší 1. dan, kyu, 3. kyu a nižší, hráče s 5 a 4 
body a vítězné družstvo. Podmínkou je odehrát všechna kola. Cenový fond minimálně 25 000 Kč. 

 1. místo 7 000 Kč   Nejlepší 1. Dan  1 000 Kč 

 2. místo 5 000 Kč   Nejlepší kyu   1 000 Kč 

 3. místo 3 000 Kč   Nejlepší 3. kyu a nižší 1 000 Kč 

 

Soutěž družstev: Hráči z jednoho klubu mohou zformovat vždy 4-členná družstva (i více družstev 
z jednoho klubu, ale každý hráč pouze v jediném družstvu). Odměněno bude družstvo s nejvyšším 
počtem výher. 
  
Možnosti doprovodné zábavy: K dispozici je tělocvična (vemte si přezůvky), ping-pong (vemte si 
pálky); na večer množství hospůdek a čajovna Ulita; v neděli možné výlety do jeskyň a propastí 
Moravského krasu. 
  
Startovné pro přihlášené do 27. února: 
300,- Kč, mládež do 18 let 250,- Kč, děti do 12 let a 20. kyu 100 Kč; 
Ne-členové ČAGo a SAG přirážka +50 Kč; pro 10 kyu a vyšší +150 Kč dle vyhlášky Čago (částka 
se posílá na příspěvky EGF) 
pro přihlášené po termínu přirážka +50 Kč. 
 
 



  
Ubytování:  

• V tělocvičně ZŠ nebo v třídách nebo v čajovně za 80 Kč na noc (s vlastním spacákem a 
karimatkou, rozděleno po skupinách, aby žádné místo nebylo přecpané) 

• Mládežnická ubytovna 180 Kč mládež a 200 Kč dospělí za noc (vlastní spacák, v ubytovně 
je kuchyňka, místnosti po 5-9 lidech, psát pořadateli, limitovaná kapacita) 

• V hotelech (objednání vlastní): levnější Probe, standardní Macocha, stylové penziony U 
Rechů, Sýpka či výborná kuchyně U Golema 

  
Stravování: Na místě bufet, v okolí množství restaurací. 
  
Přihlášky na adresu: Jaroslav Jiruše; email: jiruse(zavinac)email.cz; mobil 774 220 573 
  
Pořadatel nehradí účastníkům žádné výdaje a vyhrazuje si právo na případné změny. 
  
Pořadatel: Go klub Blansko a Sdružení Ulita. 

 

Plánek Blanska: 

 
Vlakem: Přímý spoj z Prahy i Brna, vystoupit na zastávce "Blansko-město", 10 minut pěšky. 
Autem: Blansko leží 30 km severně od Brna. Po vjezdu do města se jede po hlavní silnici až na 
druhý kruhový objezd, na něm směrem vpravo a třetí ulicí doleva k Masarykově škole – sousedí 
s dřevěným kostelíkem. 

 
 

http://www.hotelprobe.cz/
http://www.hotel-macocha.cz/
http://www.penzionrech.cz/
http://www.penzionrech.cz/
http://www.sypkablansko.cz/
http://www.ugolema.cz/

