Prvi hrvatski tjedan goa
 projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 uz potporu Nihon ki-ina
 predavanja i komentari partija: Catalin Taranu (5p)

Otvoreno prvenstvo Hrvatske u gou
Zagreb, 13.-14. svibnja 2017.
Hrvatska igo udruga organizira Otvoreno prvenstvo Hrvatske u gou za 2017. godinu. Turnir je dio
“Prvog hrvatskog tjedna goa” (8.-14. svibnja 2017.), dijela projekta “Go – igra koja nas uči
razmišljati” (kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske). Projekt
povezuje nekoliko osnovnih i srednjih škola te jedan dječji vrtić u kojima je go sastavni dio odgojnoobrazovnih aktivnosti.

Mjesto:

Zagreb, Palinovečka 42, Osnovna škola Alojzija Stepinca

Pravila:

McMahon sustav sparivanja, 5 kola, japanska pravila, komi 6.5 bodova

Vrijeme:

Osnovno vrijeme: 60 minuta + japanski byoyomi: 3x30 sekundi

Raspored:
subota, 13. svibnja 2017.:
9:00-10:00 Prijava igrača
10:00 otvaranje turnira
10:30 1. kolo
14:30 2. kolo
17:30 3. kolo

nedjelja, 14. svibnja 2017.:
9:00
4. kolo
12:00 5. kolo
15:00 zatvaranje turnira

Pristupnina:
75 HRK (10 EUR)
40 HRK ( 5 EUR)
+40 HRK (+5 EUR)
+30 HRK (+4 EUR)

za igrače koji se prijave prije 7. svibnja 2017.
za igrače mlađe od 18 ili starije od 65 godina
za igrače koji se prijave poslije 7. svibnja 2017.
za igrače koji nisu članovi nijedne europske go udruge

Nagrade: 1. mjesto: 50% pristupnina, 2. mjesto: 30% pristupnina, 3. mjesto: 20% pristupnina.
Prijava putem web-obrasca: www.higou.hr/prijava
Popratni događaji (privremeni raspored):
subota, 10:00-11:00
subota, 11:00-13:00
subota, 13:00-15:00
nedjelja, 10:00-15:00

Radionica “Go za početnik”
Parski go (roditelj i dijete)
2. Otvoreno prvenstvo Hrvatske za početnike na malim pločama
turnir C-kategorije za igrače od 15-20 kyua (5 kola)

Smještaj:
U Zagrebu je moguće naći smještaj u različitim hotelima, hostelima i apartmanima:
http://www.booking.com/city/hr/zagreb.hr.html
Mjesto igre je u zelenoj zoni Grada Zagreba, u neposrednoj blizini Jarunskog jezera (vidjeti oznaku u lijevom
donjem dijelu karte). U neposrednoj blizini mjesta igre je Shopping Centar Point, trgovine, pekare i restorani.
Direktna tramvajska linija (broj 17) vikendom treba manje od 30 minuta do središta grada s nizom mjesta
vrijednih posjeta: muzej Mimara, Hrvatsko narodno kazalište, Botanički vrt, parkovi i trgovi.

Dodatne informacije: www.higou.hr
Zoran Mutabžija, office@higou.hr
Damir Medak, damir.medak@geof.hr

Sudionici Otvorenog prvenstva Hrvatske u gou 2016.

“Cvjetni” kamenčići crveni i plavi ...

