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Výkonný výbor ČAGo, který byl zvolen v mimořádných volbách 1. září 2007, 

považuje za své největší priority šíření hry go, a to zejména mezi dětmi a 
mládeží, propagaci go, podporu českých reprezentantů a další rozvoj soutěží a 
hráčské komunity českého go. 

K naplnění těchto cílů se výkonný výbor dohodl na následujícím rozdělení agend 

a na hlavních úkolech, kterými se chce během svého tříletého funkčního období 
zabývat: 

 

 
Složení výkonného výboru a rozdělení agend: 
 

Martin Kovařík předseda, mezinárodní vazby, řízení výboru 

Miloš Podpěra tajemník, děti a mládež, reprezentace 
Ondřej Jurásek hospodář, členská databáze, kluby 

Aleš Cieplý  STK, turnaje, rating, reprezentace 
Tomáš Grosser tiskový mluvčí ČAGo, goweb, administrativa - zápisy 

Václav Kijonka propagace 
Radek Nechanický děti a mládež, reprezentace 
 

 
Hlavní úkoly výkonného výboru: 
 

Vnější vztahy 

 Výbor bude pokračovat v aktivní činnosti v rámci institucí působících 

v oblasti hry go a duševních sportů (EGF, IMSA ad.). 

 Výbor bude usilovat o řádné členství ČAGo v ČSTV. 
 

Členská základna, kluby 

 Výbor připraví návrh na změnu systému členských příspěvků tak, aby 
ještě více motivoval ke vstupu do ČAGo (snížené příspěvky pro méně 

aktivní hráče apod.). Výbor zároveň osloví neplatící členy s nabídkou na 
obnovení členství. 

 Výbor zajistí zpracování agendy ohledně klubů a všechny nezbytné 
administrativní kroky vyplývající z nově přijatých stanov a řádů. 

 

Hospodaření 

 Výbor bude aktivně hledat další příjmy do rozpočtu ČAGo. Bude 

pokračovat ve snahách shánět peníze formou grantů na všech úrovních a 
v hledání případných sponzorů pro jednotlivé akce, kluby i pro ČAGo jako 

celek. 
 

Soutěže 

 Výbor provede revizi stávajících sportovně-technických dokumentů a 
předloží ke schválení nový soutěžní řád a turnajový řád. 

 Výbor zreviduje systém rozhodčích. 

Programové prohlášení 

výkonného výboru ČAGo 
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 Výbor se bude dál ucházet o pořádání velkých mezinárodních akcí. Vedle 
vedlejších ME a dalších mezinárodních turnajů je hlavním cílem získání ME 

v roce 2013. 
 

Děti a mládež 

 Výbor bude podporovat práci s dětmi a mládeží. 

 Výbor zajistí pokračování DGP. 

 Výbor zreviduje pravidla MRŽJ a DGP. 
 

Reprezentace 

 Výbor naváže na dosavadní systém podpory reprezentace. 

 Výbor připraví reprezentační řád, který stanoví způsoby kvalifikace na 
mezinárodní akce, povinnosti reprezentantů, shrne systém jejich 
odměňování atd. 

 

Propagace, média 

 Výbor bude vydávat propagační materiály a zajistí, aby byly k dispozici 
klubům a zájemcům o propagaci go. 

 Výbor zajistí, aby se informace o každém turnaji dostaly minimálně do 
regionálních médií. Zároveň se bude snažit medializovat úspěchy českých 

hráčů na mezinárodních akcích a jinak dostat informace o hře go do médií. 

 Výbor bude usilovat o další rozšiřování internetových stránek ČAGo (více 

informací, partie, fotografie atd.). 

 Výbor se pokusí zajistit vydávání časopisu Igo v tištěné podobě. 

 

 
V Praze dne 29. září 2007 
Za výbor: Martin Kovařík, předseda 


