Go zveza Slovenije vabi na

10. SLOVENSKI GO KONGRES
Kateri bo od 12. do 14. oktobra 2018 v Hotelu San Simon v Izoli,
v njegovem okviru pa bosta potekala

28. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V GOJU
in vzporedni odprti turnir »TENUKI« za igralce vseh kategorij.
V okviru Slovenskega GO kongresa bo tudi redna letna skupščina Go zveze Slovenije,
ki bo v soboto, 13. oktobra, predvidoma ob 20.30 in na katero so vabljeni vsi slovenski goisti.

POGOJI UDELEŽBE
Pravico udeležbe na državnem prvenstvu imajo vsi slovenski igralci in igralke, ki imajo vsaj
kategorijo 5-kyu ali močnejšo in se bodo prijavili pravočasno (do 25. septembra 2018). Pogoj za
nastop na državnem prvenstvu je tudi ta, da igralec ne izpusti nobenega igralnega kroga.
Za nastop na turnirju »Tenuki«, ki bo potekal hkrati z državnim prvenstvom, ni nobenih omejitev
glede kategorije ali nacionalnosti. Igralec ima tu možnost izpustiti igralni krog.
Igralci s kategorijo 5-kyu ali več se sami odločijo, na katerem turnirju bodo igrali. Najbolje
uvrščena ženska na DP bo postala državna prvakinja za letošnje leto; v primeru, da na DP ne bo
nobene udeleženke, bo naslov pripadel najbolje uvrščeni igralki na vzporednem turnirju.

SISTEM TEKMOVANJA
Državno prvenstvo – švicarski krožni sistem, predvidoma kot zadnja leta PET krogov ( LANSKO
LETO JE BILO SAMO 8 UDELEŽENCEV ), dva razreda (tj. različno število začetnih točk za
mojstre in kyu igralce bo določeno naknadno glede na strukturo prijavljenih tekmovalcev),
japonska pravila (WAGC 1989); enakovredne partije, komi 6. Igralni čas je 75 minut na igralca,
byo-yomi 25 potez v 10 minutah.
Turnir »Tenuki« – švicarski krožni sistem, pet krogov, dva razreda (glede na strukturo prijavljenih
tekmovalcev), japonska pravila (WAGC 1989), enakovredne partije, komi 6,5. Igralni čas je 75
minut na igralca, byo-yomi 30 potez v 10 minutah.

Urnik tekmovanja

Petek, 12.10.2018:
14:30 – 15:15

Prihod udeležencev DP in potrditev prijav

15:30– 15:45

Žreb za prvo kolo DP

16:00 – 19:00

1. kolo DP

19:00 – .......

večerja

21:00 – ......

Druženje in pogovori kako naprej

SOBOTA, 13.10.2018:
09:00 – 12:00

2. kolo DP,

13:00 – 16:00

3. kolo DP, 1. kolo »Tenuki«

16:30 – 19:30

4. kolo DP, 2 in 3 . kolo »Tenuki«

20:30 – 22:00

Skupščina Go zveze Slovenije

NEDELJA, 14.10.2018:
09:30 – 13:00

5. kolo DP, 4. kolo »Tenuki«

11:30 – 13:15

5. kolo »Tenuki«

14:00 – 14:30

Zaključek kongresa in podelitev nagrad

PRIJAVNINA
Prijavnina za sodelovanje na državnem prvenstvu je 20 evrov na igralca, za vzporedni turnir
»Tenuki« pa 10 evrov. Prijavnino plačajo igralci ob prihodu, prijavnina je namenjena izklučno za
najem dvorane v višini 200 evra, manjko pokrije organizator tekmovanja, kateri poskrbi tudi za
praktične ali denarne nagrade za prva tri mesta na DP in Tenukiju.

NAMESTITEV:
1. HOTEL San Simon – namestitev v sklopu teh kompleksov
V hotelu se vsak udeležencev prijavi preko rezervacijskega sistema: booking@h-bernardin.si

Naj pove, da se gre za dogodek “Go Turnir” ter v katerem terminu turnir poteka.
Cena:

•
•
•

nočitev z zajtrkom ................/osebo/noč, nimamo še podatkov
polpenzion ... dvopostelna soba
2/2 46,00 EUR/osebo/noč,
polpenzion ... enopostelna soba
1/1 69,00 EUR/osebo/noč,

Cene vključujejo tudi prosto parkiranje, za ostalo se še dogovarjamo
K ceni vsake nočitve je treba prišteti še 1 evro za turistično takso.

ROK ZA PRIJAVO:
Zadnji rok za prijave za udeležbo na DP je 25. september 2018!
Vabljeni vsi – v kar največjem številu!

