
Go klub Blansko ve spolupráci s Českou asociací go, Vás zvou na 

 

Mistrovství České republiky 2015 
26. - 29. září 

 

 

 
Místo konání 
Zámek Blansko (dnes muzeum), ul. Zámek 1.    

 

Harmonogram 
Sobota, 26. 9. 

 Registrace do   9:30 ! 

 1. kolo  10:00 

 2. kolo   15:00 

 

Neděle, 27. 9. 

 3. kolo     8:30 

 4. kolo   13:30 
 

Pondělí, 28. 9. 

 5. kolo       8:30 

 Odpolední výlet 
 

Úterý, 29. 9. 

 6. kolo       8:30 

 7. kolo   13:30 

 Vyhlášení  16:30 

 

Hrací systém 
Turnaj je přístupný 8 kvalifikovaným hráčům, tzn. mistr republiky 2014 + 7 postupujících z kvali-

fikace na MR 2015. Hrají se rovné partie, každý s každým, 7 kol. Čas na partii a hráče je 90 minut + 

byoyomi (20 kamenů na 10 minut). Komi 6,5 bodu. Turnaj se řídí platnými pravidly ČAGo. 

Kritéria pro určení pořadí: 1. Počet bodů; 2. SDOS; 3. Body ze vzájemných zápasů; 4. Lepší 

výsledek proti prvnímu hráči, respektive proti druhému, třetímu atd.; 5. Vyšší poturnajový rating 

Rozhodčí: Jarek Jiruše 

 

Startovné 
500 Kč. Platí se při registraci včetně platby za ubytování. 

 

Ceny 
1. místo – 10.000 Kč, 2. místo – 8.000 Kč, 3. místo – 5.000 Kč, 4. místo – 3.000 Kč,  

5. místo – 2.000 Kč, 6. místo – 1.000 Kč, 7. místo – 500 Kč, 8. místo – 500 Kč 

Celkem 30 000 Kč.  

Podmínkou zisku jakékoliv ceny je odehrát všechny partie, odevzdat jejich zápis a dodržovat ducha 

fair play. 

 

Výlet 
V pondělí odpoledne výlet do Moravského krasu: prohlídka Punkevní jeskyně s plavbou po 

protékající říčce a propast Macocha. Výlet je pro účastníky turnaje zdarma. Dle počasí navazuje 

pěší tůra kolem propasti ke Kateřinské jeskyni. Účastníci mohou jít i na jakýkoliv vlastní výlet. 

  



Ubytování 
Ze soboty na neděli, případně i z pátku na sobotu: hotel Probe (http://www.hotelprobe.cz) 

350 Kč/noc. 

 

Od neděle do úterý hotel Sýpka 

(http://www.sypkablansko.cz) v těsné blízkosti hracího 

místa. 

650 Kč/noc za jednolůžkový pokoj (cena je dotována 

pořadatelem 250 Kč, běžná cena 900 Kč). V případě, že 

se vždy dva účastníci domluví na dvoulůžkový pokoj, 

cena na každého klesne na 450 Kč/noc. 

 

Za oba hotely se platí při registraci. Je to nutné, aby 

pořadatel mohl poskytnout dotaci. 

Na hotely se neobjednávejte sami, vše objednává 

pořadatel. 

 

Stravování 
V blízkém okolí je dostatek restaurací, lze si i objednat dovoz z pizzerií. 

 

Přihlášky 
Do 14. září na e-mail: jiruse@email.cz. Specifikujte, zda přijedete v pátek či sobotu (od toho se 

odvíjí počet noclehů) a zda na Sýpce chcete mít jedno či dvoulůžkový pokoj.  

 

Kontakt na hlavního organizátora 
Jarek Jiruše, e-mail: jiruse@email.cz, tel.: 774 22 05 73 

 

Pořadatel nehradí účastníkům žádné výdaje a vyhrazuje si právo na případné změny. 


