Nastavení soutěží Gobanliga a
Český pohár pro 2015 a další
Směrnice 2015/2
Soutěže jsou řízeny Sportovně-technickou komisí ČAGo.
Zařazení turnajů do soutěží bude označeno v turnajovém kalendáři ČAGo obecnou
poznámkou „GL ČP“. Přesná klasifikace turnajů bude označena ke dni dodání
propozic (označení turnajů v Gobanlize: GL*, GL**, GL***, MR, MR žen nebo MR
juniorů; označení tunajů v Českém poháru: ČP A, ČP B, ČP C nebo ČP D).
Hlavní partneři (sponzoři) soutěží mají právo být jmenováni v názvu soutěží.

Gobanliga (GL)
a) Úvodní nastavení
Soutěž je řízena STK, na řádný průběh dohlíží Technická komise Gobanligy.
Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí v tabulce (u klubů i jednotlivců) lepší „nápisy“,
tzn. vyšší počet získaných bodů na jednotlivých turnajích.
Pro rok 2015 jsou kluby rozděleny:
1.Liga: Promogo Praha, Brno, Pražský GK, Frýdek-Místek, Weiqi Club Praha, Jeseník,
Ostrava, Mikulov, Brno B (Hustá mlha), KGYC, Říčany
2.Liga: TJ Slovan Karlovy Vary, Plzeň, GK 361! Bratislava, Ústí nad Labem, Brno C
(Plamenná legie), Pražský GK “B”, Blansko, Zlín, Tea Club Praha, Dragons Praha
3.Liga: Nymburk, Most, Opava, Písek, Liberec, Olomouc, Pardubice
Pro další roky platí postupy dle pravidel Gobanligy.
Turnaje zařazené do Gobanligy jednotlivců jsou shodné s turnaji v GL, s vyjímkou
mistrovství republiky žen, žáků a juniorů. Hlavní mistrovství republiky s vedlejším
turnajem jsou posouzeny zvlášť podle propozic s ohledem na to, aby jednotlivci měli
rovné šance shodným počtem kol hlavního a vedlejších turnajů.

b) Cenový fond
Základní cenový fond je dán součtem dotace ČAGo a sponzorských příspěvků.
Doplňkový cenový fond se získá prodejem bonusových bodů (BB).
Dokoupení BB: 1 BB = 1 000 Kč. Dokoupení BB (=zaslání peněz dle propozic) je
vhodné ohlásit co nejdříve komukoliv z VV, aby byla přidělena hvězdička GL co
nejdříve.
Cenový fond – 1. liga
Fond do 10 000 Kč se rozděluje 1. místo – 45%, 2. místo – 33%, 3. místo – 22%
fondu (částky lze zaokrouhlit na stokoruny).

Nad 10 000 Kč lze přidávat další místa, aniž by došlo ke snížení absolutní částky u
prvních tří míst (tj. minimálně 4500 Kč pro první místo atd.), rozhoduje STK, případně
přání sponzora.
Doplňkový cenový fond - 1. liga
50% utržené částky se rozdělí mezi kluby na 1. – 5. místě (provede STK).
Cenový fond – GL jednotlivci
Fond do 10 000 Kč se rozděluje 1. místo – 30%, 2. místo – 25%, 3. místo – 20%, 4.
místo – 15%, 5. místo – 10%.
Nad 10 000 Kč lze přidávat další místa, aniž by došlo ke snížení absolutní částky u
prvních pěti míst (tj. minimálně 3000 Kč pro první místo atd.), rozhoduje STK,
případně přání sponzora.
Doplňkový cenový fond – GL jednotlivci
50% z utržené částky se rozdělí mezi hráče na 1. - 5. místě, juniory a případně i
hráče na 6. a dalších místech (provede STK). V případě nezletilosti oceněného přebere
cenu zákonný zástupce nebo vedoucí klubu.

c) Gobanliga – junioři

Pro rok 2015 je kategorie U12 pro hráče narozené po 1. 8. 2003 a kategorie U16 je
pro hráče narozené po 1. 8. 1999. Analogicky se stanovuje v dalších letech.
Hráč se může účastnit nejvýše v jedné kategorii.

Český pohár
a) Cenový fond

Fond do 6 000 Kč se rozděluje 1. místo – 50%, 2. místo – 33%, 3. místo – 17% fondu
(částky lze zaokrouhlit na stokoruny). Nad 6 000 Kč lze přidávat další místa, aniž by
došlo ke snížení absolutní částky u prvních tří míst (tj. minimálně 3000 Kč pro první
místo atd.), rozhoduje STK, případně přání sponzora.

b) Upřesnění určení pořadí

Pro výpočet bodových zisků na turnaji se užívá pořadí hráčů, ze kterého byli vyřazeni
ti, kteří nesplňují podmínky pro účast v soutěži. Při rovnosti bodů rozhoduje o prvním
místě vyšší počet prvních míst kategorie A, příp. B, C atd. Při rovnosti bodů na dalších
místech se součet cen za místa podělí počtem hráčů.

