29. Olomoucký turnaj 2021
online na KGS
XXIX. ročník mezinárodního turnaje v go

20. - 31. 1. 2021
Místo konání:
Pořadatel:

Turnaj je započítáván do ratingu jako kategorie D (25% hodnota),
přičemž pokud by se tedy někomu turnaj opravdu nepovedl, může ztratit
maximálně 25 ratingových bodů.
Dosud neklasifikovaným hráčům bude propůjčena třída 20-kyu, případně
po dohodě nasazena vyšší. Pořadatel má právo upravit systém dle
okolností. Účast je možná bez omezení věku, výkonnosti nebo členství
v hráčských asociacích go.

KGS – Český pokoj
GO klub Olomouc.

Ředitel turnaje: Ondřej Bláha
Rozhodčí:
Aleš Cieplý
Losování a kontrola partií: Lukáš Podpěra

do 19. 1. 2021

do 24:00

registrace

20–21. 1.

10:00 – 24:00

1. kolo

22–23. 1.
24–25. 1.

10:00 – 24:00
10:00 – 24:00

2. kolo
3. kolo

26–27. 1.
28–29. 1.

10:00 – 24:00
10:00 – 24:00

4. kolo
5. kolo

30–31. 1.

10:00 – 24:00

6. kolo

únor

vyhlášení výsledků

Zahájení a vyhlášení proběhne e-mailem, ve kterém hráči obdrží veškeré
potřebné informace k turnaji.
Po zveřejnění nalosování na dané kolo si hráči prostřednictvím e-mailu sami
domlouvají termíny partií nezávisle na organizátorech. Partie musí být
odehrány ve stanovených termínech a výsledky nahlášeny organizátorovi.
V případě neuskutečnění partie včas je oběma hráčům udělena prohra
včetně ratingových ztrát.
Pokud se hráč nechce zúčastnit některé z partií, musí informaci nahlásit
hlavnímu organizátorovi před zveřejněním nalosování nového kola.
Hráč top-skupiny má však povinnost odehrát všechny partie turnaje.
Turnajový systém:
Hrací čas:
Kritéria pro pořadí:

Finanční prémie: pro první tři umístěné hráče a všechny neporažené
hráče, výše cen se bude odvíjet od vybraného startovného
Věcné ceny: pro nejlepších pět hráčů a všechny hráče s maximálně jednou
prohrou. Dále pro nejlepší hráčku, nejlepšího hráče třídy kyu,
nejlepší dvouciferné kyu, nejlepšího hráče do 12 let a nejlépe umístěného
hráče třídy 20-kyu – vše při uhrání alespoň tří bodů a odehrání všech kol.
Finanční ceny budou zasílány na bankovní účet. Věcné ceny budou předány
na Go kempu nebo na větším českém turnaji, případně poslány
prostřednictvím jiného hráče z blízkého klubu.
Startovné: zaslat na transparentní účet turnaje 2901726692/2010
CZ31 2010 0000 0029 0172 6692 FIOBCZPPXXX
Běžné startovné - 100 Kč
Děti do 15 let a důchodci - 50 Kč
Registrace: http://registrace.olgo.cz
Fair-play: Nezbytná součást turnaje. Není dovoleno používat žádné joseki
vyhledávače, pomoc od umělé inteligence či si nechat jakkoliv radit od
jiných hráčů. V případě podezření na porušení těchto zásad, budou partie
analyzovány. Při usvědčení z podvodu následuje kontumace všech partií
hráčky/hráče (včetně ratingových ztrát).
Kontakt: Ondřej Bláha

rovné partie, MacMahon podle EGF ratingu,
6 kol, japonská pravidla, 6,5 komi
45 min. + byoyomi 3 × 30 sec / tah
MM, SOS, SOSOS, vzájemná partie

tel. +420 732 928 898
e-mail: murkhach@centrum.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo změn

Sponzor:

