Go Klub Taogo v spolupráci so SAG
si Vás a Vašich priateľov dovoľujú pozvať na
LETNÉ GO SÚSTREDENIE V TATRÁCH 2020

Hotel Spojár Žiar, Liptovský Mikuláš
28.August – 01.September 2020
Letný turnaj go 9. ročník
Otvorené majstrovstvá Slovenska go páry a rengo
Otvorené majstrovstvá Slovenska go na doske 13 x 13
Výlety do okolia Žiarska dolina, horské chaty, Baranec, ranné taiči
V auguste máme 5 dňové letné go v horskom prostredí, ktorú ponúkajú Západné Tatry.
Počas pobytu budú prebiehať 3 turnaje. Letný turnaj, OPEN MSR 13x13 a MSR páry a rengo.
V druhej časti pobytu bude výlet na chatu a hrebeňovku západných Tatier.
Ranná rozcvička a Taiči čikung v horskom prostredí pre každého, kto príde.
Termín: 28. August – 01 September 2020 od piatku do utorka (Výborná akcia naživo)
Aktuálny Harmonogram podujatia:





























28.8.2020 Piatok
14:00 - 18 00 Príchod, registrácia, ubytovanie, hráme go, diskusia, voľný program
18:00 - večera
18:45 Registrácia Letný turnaj
19:00 1. kolo Letný turnaj
29.8.2020 Sobota
06:00 - 16 00 Výlet do žiarskej doliny, sedla...Plačlivô.2025 m
16:00 - 2. kolo Letný turnaj
18:00 - večera
19:00 - 3. kolo Letný turnaj
30.8.2020 Nedeľa
10:00 - 4. kolo Letný turnaj
12:00 - 5. kolo Letný turnaj
16:00 - Simultánka v go (Pavol Lisy 2p)
18:00 - večera
19:30 - Prednáška Počítačové trendy v go (Pavol Lisy 2p)
31.8.2020 Pondelok
09:00 Registrácia OPEN MSR 13x13 5 kôl
09:30 - 1. kolo MSR 13x13
10:30 - 2. kolo MSR 13x13
11:30 - 3. kolo MSR 13x13
12:30 - 4. kolo MSR 13x13
13:30 – 5. kolo MSR 13x13
17:00 Registrácia MSR párové go a rengo
18:00 - večera
19:00 - 1. kolo MSR párové go a rengo
20:30 – Prednáška Teória a prax párové go (Pavol Lisy 2p)
Štátny sviatok 01.9.2020 utorok
10:00 - 11:30 - 2. kolo MSR párové go a rengo




11:30 - 13:00 - 3. kolo MSR párové go a rengo
13:15 – Vyhlásenie výsledkov a záver

Doplnkový program:






Počas pobytu prebehne analýza partií
Lokálne výlety na salaše,
V sobotu sa realizuje výlet na horskú chatu Žiar a viac zdatní si vyrazia na vrch Plačlivo alebo do
Žiarskeho alebo Smutného sedla s nádherným výhľadom na hrebene Tatier.
V prípade horúčav bude možné sa schladiť pri Mare alebo v termálnom kúpalisku Liptovský Ján
Ranná rozcvička a Taiči čikung v horskom prostredí v čase od 07 00- 08 00 (okrem soboty)

MIESTO: Hotel Spojár – Roháče, malebné Západné Tatry www.spojar.sk (10km od Liptovského Mikuláša
smerom do Žiarskej doliny, 300m za dedinou Žiar )
Ubytovanie: noc/1osoba 15€ dvojlôžková izba. Pre rodiny, študentov je možnosť ubytovania v chatkách 5
lôžok (60€/noc celá chatka).(0,5€ miestny poplatok)
Stravovanie: a la cart, alebo 12€ polpenzia .Ubytovanie a stravu si každý platí na recepcii.

Letné go sústredenie 2020 – štartovné od 5 € (výhodná cena 25 € 3 turnaje )
Registrácia: mailom alebo telefonicky, resp.osobne.
zároveň je potrebne najneskôr do konca júla:
osobne zaplatiť alebo vložiť na bankový účet štartovné.
Názov bankového účtu:
Go klub Taogo Bratislava
IBAN SK08 1100 0000 0029 4707 8707 BIC (SWIFT) TATRSKBX
do poznámky uviesť meno účastníka

Propozície Letného turnaja
Turnaj je zaradený do Grand Prix SR
Hrací systém: MacMahon systém, čas: 60 minút na hráča + 4 x 30 sekúnd japonské byo-yomi, japonské
pravidlá, komi 6,5. (Jedná sa o 5. kolový turnaj kategórie A, ide do ratingu)
Štartovné: 15 €, juniori 10 € (členovia SAG majú štartovné 10 €, juniori 7€).
Ceny: Finančné a vecné
Registrácie: Nutné sa registrovať do konca júla 2020, pri registrácii po a na poslednú chvíľu sa platí
registračný poplatok 5,- €. Možné sa registrovať osobne alebo cez e-mail: taogo@taojoga.sk alebo cez
www.sago.sk. Telefonicky: 0905 253 978.
Propozície OPEN MSR 13x13v go 2020
Hrací systém: Švajčiarsky systém, čas: 30 minút na hráča bez byo-yomi, rýchla smrť, japonské pravidlá,
komi 8,5. (5 kôl)
Štartovné: 8 €, juniori 5,- €
Ceny: Medaily a finančné
Registrácie: na mieste
Propozície MSR párové go a rengo turnaja 2020
Hrací systém: nasadený švajčiarsky systém, účastníci MSR párového go budú hrať vloženú súťaž v
zmysle propozícii súťaže schválenej výborom SAG, rovné partie, čas: 45 minút na pár bez byo-yomi, rýchla
smrť (3 kolá). (V prípade potreby bude zabezpečený hrajúci partner)
Štartovné: 8 €, juniori 5,- €
Ceny: Medaily a finančné
Registrácie: na mieste
Organizátor:
Rozhodca:
Losovanie:
Losovanie:

Július Masarovič
určený na mieste
Martin Strelka (MSRGO 13x13 , MSR párové a rengo)
Slavomír Králik) (Letný turnaj)

Fujara:
Záštita:
Nastavovači:

Ivan Oravec
Miroslav Poliak Prezident SAG
určení na mieste

