
XXVIII. ročník mezinárodního turnaje v go - součást Gobanligy týmů i jednotlivců ČR 2020

25. - 26. 1. 2020 
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
17. listopadu 1192/12 
779 00 Olomouc 
https://mapy.cz/s/nKZU 
 
Pořadatel: Olomoucký go klub ve spolupráci 
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 
Konfuciovým institutem a Českou asociací go. 

Ředitel turnaje:  Ondřej Bláha 
Rozhodčí:   Aleš Cieplý 

24. 1. 2020 17:00 – 20:00 registrace 

25. 1. 2020 

08:30 – 09:30 registrace 
09:30 zahájení turnaje 
09:45 1. kolo 
14:00 2. kolo 
17:00 3. kolo 

26. 1. 2020 
09:00 4. kolo 
13:00 5. kolo 
16:00 vyhlášení výsledků 

Turnajový systém: rovné partie MacMahon, 5 kol, 6,5 b. komi,  
top skupina: Fischerův čas (45 min základ  + 20 sec bonus za tah) 
ostatní: základní hrací čas 75 min. + byoyomi 15 tahů / 5 min., 
             případně 3 × 30 sec / tah (podle typu hodin). 

Dosud neklasifikovaným hráčům bude propůjčena třída 20 kyu, případně 
po dohodě nasazena vyšší. Pořadatel má právo upravit systém dle 
okolností. Účast je možná bez omezení věku, výkonnosti nebo členství 
v hráčských asociacích go. 
 
 
 
 

Kritéria pro pořadí: MM, SOS, SOSOS, vzájemná partie 

Minimální finanční prémie: pro první tři hráče (4 000 Kč, 2 000 Kč, 
1000 Kč) a účastníky s pěti/čtyřmi dosaženými body (500 Kč/vráceno 
startovné).  
Atraktivní věcné ceny: pro nejlepší tři hráče, dále pro nejlepší hráčku, 
nejlepšího hráče třídy kyu, nejlepší dvouciferné kyu, nejlepšího hráče do 12 let 
a nejlépe umístěného hráče třídy 20 kyu - vše při uhrání alespoň tří bodů.  
Ceny nevyzvednuté osobně při vyhlášení výsledků propadají pořadateli! 

Startovné: při přihlášení do 7. 1. 2020 na http://registrace.olgo.cz: 
 členové národních asociací Evropské federace go, 20 kyu 350 Kč 
 ostatní 450 Kč 

V případě včasného přihlášení mohou hráči do 15 let uplatnit  
slevu 200 Kč a studenti 100 Kč z výše uvedených částek.  
Nárok na snížené startovné je třeba na požádání doložit! 

Hráči přihlášení po 7. 1. 2020 uhradí navíc přirážku ve výši 100 Kč! 

Občerstvení: dobře vybavený bufet 
+ 3 prodejní automaty na teplé i stu-
dené nápoje a drobné pochutiny.  
Obědy za lidové ceny budou zajištěny 
na místě, v okolí je rovněž dostatek 
restaurací a hospod různých stylů 
i cenových kategorií. 

Ubytování je možné si rezervovat online do 31. 12. 2019 na 
http://registrace.olgo.cz – nutno uhradit 40% zálohu do 7. 1. 2020! 
  cena 360 Kč (531 Kč) za osobu a noc na 2(1) lůžkovém pokoj,  
  kapacita je omezena  popř. je možnost v dalších ubytovacích zařízeních. 

Sledujte akci: 
  na Facebooku https://www.facebook.com/events/667596553769393 
   a webu olomouckého go klubu http://www.olgo.cz 

Kontakt: Ondřej Bláha      tel. +420 732 928 898  
                                       e-mail: murkhach@centrum.cz 
 
                                                Pořadatel si vyhrazuje právo změn 

28. Olomoucký turnaj 2020 
kvalifikace na MR 2020 


