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 Polskie Stowarzyszenie Go serdecznie zaprasza na coroczny czerwcowy turniej Go 

wszystkich wielbicieli gry, graczy i kibiców.
 
 

   
   

� Program  Piątek, 29.06.201
 
15:00 – rejestracja
16:30 – otwarcie
pokaz furoshiki
17:00 – I runda
 

 
 

   

� System  Sześciorundowy Macmahon rozgrywany według reguł japo
Czas gry: 1 godz. i 30 s. byo
top-bar: 2 dan (min. 8 osób) 
low-bar: 15kyu
 
Kolejność koń
 
Sędzia turnieju: Michał Parkoła 2 dan

   

� Nagrody  
Gwarantowana pula nagród 
1500 PLN 
 
Nagrody przewidziane dla:

• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce

 

   

� Wpisowe   
 
 
Wpisowe:  50 PLN
 
 

   

� Nocleg  Termin turnieju pokrywa się z terminem Euro 2012, z tego też powodu znalezienie tanich 

noclegów dla zawodników było niemożliwe.

Jeśli ktokolwiek będzie potrzebował pomocy 

   

� Kontakt  Polskie Stowarzyszenie Go
http://warsaw.go.art.pl, 

   
Patronat i sponsorzy:                 

Obsługa medialna:  

 

V MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ GO
Warszawa 29 czerwca - 01 lipca 

Polskie Stowarzyszenie Go serdecznie zaprasza na coroczny czerwcowy turniej Go 
wszystkich wielbicieli gry, graczy i kibiców. 

.06.2012 

rejestracja 
otwarcie,  

pokaz furoshiki 
I runda 

Sobota, 30.06.2012 
 
08:00 – rejestracja 
09:00 – II runda 
12:00 – III runda 
16:00 – IV runda 

 
Sobota 20:00 WZC Polskiego Stowarzyszenia Go

ciorundowy Macmahon rozgrywany według reguł japońskich
Czas gry: 1 godz. i 30 s. byo-yomi na gracza. Komi 6.5 punktu.

bar: 2 dan (min. 8 osób)  
bar: 15kyu 

ść końcowa:MMS, SOS, SODOS, DC 

dzia turnieju: Michał Parkoła 2 dan 

Gwarantowana pula nagród 

Nagrody przewidziane dla: 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

Kategorie specjalne 
• najlepszy* 1 dan 
• najlepszy* gracz 1-5 kyu
• najlepszy* gracz do 6 kyu
• najlepszy* gracz do 10 kyu
• najlepszy* gracz do 15 kyu

 

* Breaker: liczba zwycięstw, pozycja 
końcowa. 

50 PLN 

Zniżki: 
Początkujący (15 kyu i słabsi):  -
Członkowie PSG:  - 20 PLN 
Wpłata wpisowego przed 15 czerwca: 
 
Uwaga - zniżki sumują się! 

Termin turnieju pokrywa się z terminem Euro 2012, z tego też powodu znalezienie tanich 

noclegów dla zawodników było niemożliwe. 

Jeśli ktokolwiek będzie potrzebował pomocy ze znalezieniem noclegu prosimy o kontakt

Polskie Stowarzyszenie Go 
http://warsaw.go.art.pl, e-mail: warsaw@go.art.pl 

 

 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ GO 
 2012 

Polskie Stowarzyszenie Go serdecznie zaprasza na coroczny czerwcowy turniej Go 

Niedziela, 01.07.2012 
 
09:00 – V runda 
12:00 – VI runda 
15:00 – ceremonia rozdania 

nagród 

Sobota 20:00 WZC Polskiego Stowarzyszenia Go 

ńskich 
yomi na gracza. Komi 6.5 punktu. 

5 kyu 
gracz do 6 kyu 
gracz do 10 kyu 
gracz do 15 kyu 

stw, pozycja 

a także: medale 
dla najlepszych 
i inne niespodzianki!  

-20 PLN 

Wpłata wpisowego przed 15 czerwca: -20 PLN 

Termin turnieju pokrywa się z terminem Euro 2012, z tego też powodu znalezienie tanich 

ze znalezieniem noclegu prosimy o kontakt. 

 
 


