
Go klub Košice 
Vás pozýva na 

15. Tatranský Turnaj Go 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu  26.5. – 28. 5. 2023 
na šport v roku 2023 – 30 000 €  zaradený do Grand Prix Slovenska 2023 
 

 

Miesto konania: Vila Astra, Stará Lesná 467, GPS 49.1359  20.3065, tel. +421 905 413 940 
 

 

Vila Astra sa nachádza v tichom malebnom prostredí na okraji obce Stará Lesná 
v blízkosti Studenovodského potoka s krásnym výhľadom na Lomnický štít. 
Oblasť, má ideálne podmienky pre pešie, cyklistické a vysokohorské túry. 
opekanie a grilovanie pri altánku. Disponuje detskými hojdačkami, veľkou 
záhradou, jazierkami. Studenovodský potok hneď za záhradou – cca 70 m. (voda je zimná). 

Program: 
Vila Astra 

 
Gejzír Gánovce 

 
Belianska jaskyňa 

26.5.2023 18.30.– 18.45 prezentácia 
19.00 – 21.30 zahájenie a 1. kolo TTG 
21.45 – 24.00 NL Texas holdem poker 

27.5.2023 9.00 – 11.30 2. kolo TTG 
 11.30 osvieženie bosých nôh v Studenovodskom potoku 

12.00 – obed 
12.40 – 16.00 výlet Lomnický štít (dosp. 55€, junior/senior 46€, dieťa 40 €) 
 (ceny s GOPASS, inak +4 €) – ceny platné v roku 2022 
12.40 – 16.00 výlet 2 – Gánovce – travertíny, gejzír, Geopark 
12.40.- 16.00 výlet 3 – Belianska jaskyňa, posledný vstup 14.00 
16.00 – 18.00 piškvorkový turnaj 
18.00 – 18.45 večera - kotlíkový guláš 
18.45 – 21.30 3. kolo TTG 
21.30 – 24.00 NL Texas holdem poker 

28.5.2023 9.00 – 14.30 4. a 5.  kolo TTG, vyhodnotenie 
 

Systém: TTG - MacMahon, handicap RH-2, max. 9 kameňov, 6 komi, čas 45´+ 15“ ťah v top 
skupine, mimo top alternatívne 55’ + 3 x 30” bjojomi podľa použitých hodín. 
Piškvorky – každý s každým alebo skupiny, na 2 partie, čas 6’ na hráča a partiu, 6” bjojomi, 
možných 6 prekročení. Povolená remíza (zaplnená doska, nie dohoda). 

Štartovné: Štartovné 12,-€ 
ženy, seniori nad 62 rokov, študenti 9,- € 
hráči s ratingom > 2000 6,- € 
mládež do 18 rokov vrátane, hráči s ratingom < 150 5,- € 
zľava pre členov SAG, ČAG so zapl. členským 2023 2,- € 
Piškvorky 3,- € 

Ceny: Finančné + vecné 
Prihlášky: Slavomír Králik +421 903 314 694, e-mail: kralikslavomir@gmail.com 
Ubytovanie: 22,- € / noc / osoba, s raňajkami, deti do 12 rokov – 50% zľava. Pes 5,- € / noc. 

záväzná rezervácia ubytovania – čím skôr (kapacita 37 postelí v mieste hrania) 
Záväzná prihláška je potvrdená zaplatením štartovného na účet. SK31 7500 0000 0040 0220 0282. 
(pri neúčasti sa štartovné nevracia, mimo vyššej moci – karanténa, nemocnica, Covid – 19 s potvrdením) 

Výlet na Lomnický štít: – nutné objednať dostatočne vopred. Ak chcete ísť v skupine – nutná záloha v plnej výške – nevratná. 
Termín úhrady do 30.3.2023. 

Stravovanie: Obed / večera 6 € (detské porcie 3 €). 

   
Guláš Vila Astra lanovka na Lomnický štít 


