30. Memorial Vladimir Omejc – Slovenia Open 2019
Bled, 12. – 14. april 2019
Go zveza Slovenije vas v sodelovanju z Go društvom Kranj vabi, da se udeležite 30. memoriala Vladimir
Omejc - Slovenia Open 2019. Tradicionalni GO turnir bo potekal med 12. in 14. aprilom 2019 na Bledu,
slovenskemu turističnemu biseru.
KJE:

Hotel Astoria, Bled, Slovenia

PRAVILA:

MacMahon, 6 kol, japonski pravila, 6,5 komi, čas igranja je 75 minut na igralca, ter
dodatni čas (byoyomi) - 25 kamnov v 10 minutah

ČASOVNA RAZPOREDITEV:
Petek, 12. april

16:30
17:00
17:30

registracija udeležencev
otvoritveni govor
1. kolo

Sobota, 13. april

09:00
13:00
17:00
09:00
12:30
16:00

2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
podelitev nagrad in zaključni govor

Nedelja, 14. April

CENE REGISTRACIJE UDELEŽENCEV:
20 EUR
25 EUR
10 EUR

za registracije do 31. marca
za registracije po 31. marcu
registracije za mlajše od 18 let

REGISTRACIJA PREKO SPLETA: http://www.go-zveza.si
TURNIRSKE NAGRADE:
250 EUR
150 EUR
100 EUR
40 EUR
20 EUR

za 1. mesto
za 2. mesto
za 3. mesto
za 4. mesto
za 5. mesto

Vrednosti turnirskih nagrad so začasne in bodo glede na število udeležencev turnirja ustrezno povišane.

NASTANITEV UDELEŽENCEV:
Možnosti je več in sicer:
Mesto igranja Hotel Astoria na Bledu:
50,00 EUR polpenzion v dvosteljnih sobah
75,00 EUR polpenzion v enoposteljnih sobah
Polpenzion vključuje samopostrežni zajtrk in večerjo
• Nastanitev v Hotelu Astoria ponuja uporabo različnih savn z doplačilom 10 EUR za 3 ure (parna, finska,
zeliščna, infrardeča) ter uporabo notranjega in zunanjega masažnega bazena, idr.
Obvezna doplačila: 3,13 € turistična taksa po osebi na dan.
Udeleženci turnirja si lahko sami rezervirajo sobe na E-mail Hotela Astoria (info@vgs-bled.si) s pripisom
Go turnir 2019, oz. jim sobe rezerviramo mi kot organizatorji turnirja preko prijave na spletu:
http://www.go-zveza.si
Nastanitev v blejskih hostlih
Za udeležence turnirja so na voljo različne možnosti nastanitve v več hostlih, ki so v neposredni bližini
Hotela Astorije. Cene nočitev so približno 15 – 25 EUR na osebo za eno noč. Rezervacijo lahko uredimo
mi kot gostitelji ali pa to storite sami preko spleta na sp. priloženih povezavah.
http://www.bledec.si
https://www.hostelworld.com
Dodatne informacije:
Andrej Flajs: +386 41 312 188 flajs.andrej@siol.net
Igor Nonne: +386 51 354 095 igor.nonne@gmail.com
Rami El-Rayyes: +386 40 605 328 rami.elrayyes@gmail.com

