
ČAGo – Český pohár – pravidla platná od 1. 1. 2011 strana 1 

 

 pravidla platná od 1. 1. 2011 

 

 

 

 

 

1. Základní ustanovení 

1.1 Český pohár (dále ČP) je celoroční soutěž pořádaná ČAGo pro individuální hráče, 

rozsah každého ročníku je dán kalendářním rokem. ČP se řídí řády ČAGo.  

1.2 Zúčastnit se může každý hráč – řádný člen ČAGo se splněnými členskými 

povinnostmi.  

1.3 ČP je řízen STK ČAGo (STK), která řeší jeho veškerou problematiku. 

1.4 STK vyhlašuje na počátku roku Nastavení Českého poháru pro daný ročník, která 

obsahují název sponzora, vyhlášení dílčích kategorií a cenový fond. 

 

2. Turnaje Českého poháru 

Do ČP mohou být zařazeny všechny otevřené turnaje konané ve spolupráci s ČAGo na 

území ČR, jejichž pořadatelé o zařazení požádají a splní následující podmínky: 

2.1 Termín turnaje je ohlášen 3 měsíce předem, propozice předány k publikaci na 

GoWeb.cz 1 měsíc předem. Ke dni předání propozic se také otevírá registrace. 

2.2 Turnaj splňuje podmínky EGF pro Class A, minimálně 5 kol.  

2.3 Propozice turnaje obsahují navíc oproti Soutěžnímu řádu tyto náležitosti:  

vyčíslení výše minimálního garantovaného cenového fondu turnaje (CF) (věcné 

ceny se do této částky nepočítají) a určení finančních cen pro první tři hráče 

v pořadí. Pořadatel splní podmínky dle Směrnice pro spolupráci s partnery. 

2.4 O zařazení turnaje do ČP rozhoduje STK. 

2.5 Do ČP nemohou být zařazeny turnaje ME, MS konané na území ČR včetně 

doprovodných, a  dále  turnaje, jichž se dle propozic nemohou zúčastnit všichni 

hráči (např. MRJ, MRŽ, MRP). Výjimkou z tohoto je MR jednotlivců a jeho 

doprovodný turnaj, které se do ČP započítávají dle zvláštních pravidel v odst. 3.5. 

  

3. Bodování Českého poháru 

3.1 Hráči dostávají body za umístění na turnaji. Pořadí v ČP je stanoveno součtem 

bodů za umístění. Vítězem ČP se stává hráč s nejvyšším celkovým počtem bodů. 

Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet lepších umístění.  

3.2 Každý turnaj je zařazen do jedné ze čtyř kategorií, v závislosti na CF.  
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3.3 Bodovací tabulka určuje rozdělení bodů za pořadí v závislosti na kategorii 

turnaje. 

 

Přidělené 

body 

Kategorie 

turnaje 
D C B A 

CF (Kč) < 5 000 5 000 – 9 999 10 000 – 19 999 > 20 000 

Pořadí  

v turnaji 
1. 9 12 15 21 

2. 6 10 13 17 

3. 4 8 11 14 

4. 3 6 9 11 

5. 2 5 7 9 

6. 1 4 6 7 

7. 
 

3 5 6 

8. 
 

2 4 5 

9. 
  

3 4 

10. 
  

2 3 

11. 
   

2 

12. 
   

1 

Body 

celkem  
25 50 75 100 

 

3.4 Klasifikace turnaje se určí při předání propozic k publikaci na GoWeb.cz. 

3.5 Mistrovství republiky jednotlivců je vždy v kategorii A,  doprovodný turnaj MR je 

vždy v kategorii D. 

3.6 Při umístění více hráčů na jednom místě se uděluje shodně všem aritmetický 

průměr bodů za dosažená pořadí zaokrouhlený na celé číslo.  

3.7 V případě opožděného splnění členských povinností hráče vůči ČAGo se hráči 

započítají pouze body, kterých dosáhne ode dne splnění svých členských 

povinností. 

4. Dílčí soutěže pro děti a mládež 

STK může v rámci Nastavení Českého poháru vyhlásit dílčí soutěže pro děti a mládež. 

5. Ostatní ustanovení 

5.1 Tato pravidla platí od 1. 1. 2011. 

5.2 Výkladem pravidel je pověřena STK. V případě nesouhlasu se lze odvolat k VV. 

 

 

V Praze dne 10. 12. 2010 

 

Za Výkonný výbor ČAGo 

RNDr. Vladimír Daněk, předseda 


