31. Memorial Vladimir Omejec –
Slovenian Open 2020
Bled, 17. – 19. april 2020

Go zveza Slovenije v sodelovanju z Go društvom Kranj vljudno vabi vse ljubitelje
goja, da se udeležite 31. memoriala Vladimirja Omejca - Slovenian Open 2020.
Tradicionalni GO turnir bo potekal med 17. in 19. aprilom 2020 na Bledu.
KJE:

Hotel Astoria, Bled, Slovenia

PRAVILA:

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

ČASOVNICA TURNIRJA:

Petek, 17. april

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

Sobota, 18. april

Nedelja, 19. April

Registracija udeležencev
Otvoritveni govor
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. Kolo
6. Kolo
Podelitev nagrad in zaključni govor

CENA REGISTRACIJE:
20 EUR
25 EUR
10 EUR

Za registracije do 31. marca
Za registracije po 31. marcu
Registracije za mlajše od 18 let
(samo 1 kyu in šibkejši )

REGISTRACIJA PREKO SPLETA:
http://www.go-zveza.si
NAGRADNI SKLAD:
300 EUR
200 EUR
150 EUR
50 EUR
50 EUR
50 EUR
50 EUR
25 EUR

za 1. Mesto
za 2. Mesto
za 3. Mesto
za 4. Mesto
za 5. Mesto
Najboljša ženska (v primeru, da ni upravičena do nobene
druge nagrade)
Najvišje uvrščeni 1.kyu/1.dan (v primeru, da ni upravičen
do nobene druge nagrade)
Igralci, ki dosežejo 5 ali 6 zmag (v primeru, da ni upravičen
do nobene druge nagrade)

MOŽNOSTI NOČITVE

Udeležencem turnirja so na Bledu na voljo raznovrstne možnosti nočitve, ki bi
morale zadostiti vsem okusom in finančnim zmožnostim. Gostje si lahko nočitev
poiščejo sami, ali pa se po pomoč obrnejo na nas (najkasneje do 10.marca 2020).
V primeru, da se odločite rezervirati nočišče preko Go zveze Slovenije, so vam
navoljo naslednje tri možnosti:
Hotel Astoria na Bledu:
51,00 EUR polpenzion v dvosteljni sobi
76,00 EUR polpenzion v enoposteljnih sobah
(Polpenzion vklučuje samopostrežni zajtrk in večerjo)
Možnost uporabe vseh savn z doplačilom 10 evrov za 3 ure ( parna, finska, zeliščna,
infrardeča) + uporaba notranjega in zunanjega masažnega bazena, itd …
Obvezna doplačila: 3,13 € turistična taksa po osebi na dan.
Udeleženci lahko direktno rezervirajo usluge preko spletne strani Hotela Astoria
s pripisom: Go Turnir/Turnament 2020

Kmečki turizem Otoče
Cena je 15€ /noč/oseba, lahko tudi manj v primeru večjega števila gostov.
1APP 3 postelje v isti sobi.
1APP 2 postelji ločeno 1 v dnevni sobi
1APP 2 post. 3 post. in 1 v dnevnem prostoru
TGRent Hostel
Nočitev na osebo stane 20€ (turistična taksa je vključena v ceno), ne glede na
sobo.
Dve sobi sta dvoposteljni, štiri pa štiri posteljne.
Na voljo je skupna kuhinja in 2 kopalnici.
MOŽNOST ORGANIZIRANEGA PREVOZA
Ob zadostnem zanimanju je možen najem kombija za prevoz udeleženvcev
turnirja od letališča Brnik do Bleda. Cena prevoza za 7 oseb je 65€.
Za manjše število se lahko posamezniki dogovorijo na naslednji povezavi:
https://www.goopti.com/sl/prevozi/slovenija-bled-glavna-avtobusnapostaja/slovenija-ljubljana-letalisce-ljubljana
DODATNE INFORMACIJE:
Tim Klančišar:
Rami El-Rayyes:
Milan Zakotnik:

+386 40 256 020
+386 40 605 328
+386 41 762 818

bradypusmagnus@gmail.com
rami.elrayyes@gmail.com
milanzakotnik@gmail.com

