7. SLOVENSKI GO KONGRES – FIESA 2015
Hotel Barbara, Fiesa, od 9. do 11. Oktobra

Go zveza Slovenije vabi vse ljubitelje goja na 7. slovenski go kongres, ki bo od 9. do 11.
oktobra na tradicionalni lokaciji, v hotelu Barbara v Fiesi.
Tridnevni dogodek bo obsegal državno prvenstvo za posameznike in vzporedni odprti
turnir Tenuki, v okviru kongresa pa bo tudi redna letna skupščina Go zveze Slovenije.

***

Nastanitev za igralce je organizirana v hotelu Barbara (polpenzion ali polni penzion),
mogoče pa je prenočevati tudi ceneje v mladinskem hostlu v Piranu, kamor bo po potrebi
organiziran tudi prevoz (in nazaj do prizorišča turnirja).
Hotel Barbara:

41 evrov na noč (na osebo v dvoposteljni sobi – polpenzion)
58 evrov na noč (enoposteljna soba – polpenzion)
14 evrov - doplačilo za polni penzion
1,01 evrov na noč - turistična taksa (obvezno doplačilo)
10 evrov na noč - doplačilo za namestitev v sobi Superior

Cena vključuje namestitev v sobah Plus, samopostrežna zajtrk in večerjo, uporabo bazena
Mladinski hostel:

20 evrov na noč (nočitev z zajtrkom, na osebo).

Državno prvenstvo za posameznike:

Odprto za slovenske igralce s kategorijo 5-kyu ali močnejšo. Zmagovalec turnirja
postane državni prvak Slovenije za leto 2015; rezultati se točkujejo za lestvico izbiranja
slovenskega predstavnika na svetovnih prvenstvih. Najbolje uvrščena tekmovalka na
državnem prvenstvu (če na njem ni nobene udeleženke, pa na turnirju Tenuki) postane
državna prvakinja.
Turnirska pravila:

Prilagojeni švicarski sistem (možna največ dva razreda glede na strukturo prijavljenih),
6 ali 7 krogov, odvisno od števila prijavljenih, japonska pravila.
Igralni čas:
75 minut na igralca, progresivni dodatni čas oziroma byoyomi 20/10, 25/10, 30/10.
Komi 6
Kriterij razvrstitve:
število točk, SOS in – po potrebi – še rezultat medsebojnega dvoboja.

Turnir Tenuki:

Odprt turnir s prednostjo (handicap) za igralce vseh nacionalnosti in kategorij.

Turnirska pravila:
McMahon sistem, 5 krogov, japonska pravila. Igralni čas 40 minut na igralca, brez
dodatnega časa. Komi 6,5 (pri igrah s prednostjo 0,5). Prednost: razlika v kategorijah,
zmanjšana za dva kamna.
Kriterij razvrstitve: McMahon točke, SOS.
Oba turnirja sta prosta prijavnine. Podeljenih bo več praktičnih nagrad za najboljše.

Pomembno:
na vse dogodke se je treba prijaviti čimprej, najkasneje pa do 25.9.2015!

Urnik kongresa:
Petek, 9. 10. 2015

11.30 - 12.00 Zbor udeležencev državnega prvenstva (DP) in potrditev prijav
12.30 DP – 1. krog
16.00 DP – 2. Krog
19.00 - 21.00 večerja

Sobota, 10. 10. 2015

09.30 DP – 3. Krog
12.00 Zbor udeležencev turnirja Tenuki in potrditev prijav
13.00 Tenuki – 1. krog
13.00 DP – 4. Krog
14.30 Tenuki – 2. krog
16.30 Tenuki – 3.krog
16.30 DP – 5. Krog
19.00 - 21.00 večerja
21.00 Skupščina Go zveze Slovenije
22.15 Družabno srečanje

Nedelja, 11. 10. 2015

09.30 DP – 6. Krog
10.00 Tenuki – 4. krog
11.30 Tenuki – 5. krog
13.30 Zaključek Tenuki turnirja s podelitvijo nagrad

Po potrebi:
13.00 DP – 7. krog
13.30 ali 16.30 Zaključek državnega prvenstva z razglasitvijo, sklepna slovesnost kongresa

