
UCHWAŁA Nr 2011081002
ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO

z dnia 10.08.2011

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Eliminacji do Polskiej Drużyny PGETC.

Na podstawie §21 ust. 3 p.6 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Go w związku z Uchwałą nr …. z  
dnia 08.2011 w sprawie powierzenia p. Januszowi Kraszkowi funkcji Kapitana Polskiej Drużyny  
PGETC Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Go  uchwala co następuje:

 §1. Zatwierdza się Regulamin Eliminacji do Polskiej Drużyny PGETC.
 §2. Tekst  jednolity  Regulaminu  Eliminacji  do  Polskiej  Drużyny  PGETC  stanowi 

załącznik do Uchwały.
 §3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi PSG.
 §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w imieniu Zarządu
Błażej Madejski 

/---------/



Regulamin Eliminacji do Polskiej Drużyny PGETC

1. Zasady ogólne
(a) Turniej rozgrywamy na serwerze KGS na Polskim Pokoju. 
(b) Każdy uczestnik eliminacji musi być członkiem PSG. 
(c) Czas na grę zostanie podany przy każdym etapie eliminacji. 
(d) Zasady Japońskie, komi 6,5, gry równe z losowaniem kolorów. 
(e) Wyniki gier i zapis partii zgłaszamy na maila cezary.czernecki[at]go.art.pl 
(f) Eliminacje są dla graczy kyu, każda osoba z siłą EGF wyższą niż 1d może się zapisać do 

finału
(g) Każde  eliminacje  i  finały  będą  rozgrywane  w  weekendy.  Pierwsza  runda  danego 

dnia(sobota lub niedziela) będzie zaczynać się o 10:00, następne rundy zaczynać się 
będą bezpośrednio po skończeniu poprzednich, w sobotę gramy 3 rundy. W niedziele, do 
momentu wyłonienia zwycięzców.

(h) Kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga prowadzący Eliminacje.
2. Zasady eliminacji

(a) Do  I  etapu  eliminacji  może  zapisać  się  każdy,  kto  jest  członkiem  Polskiego 
Stowarzyszenia Go i ma siłę 1kyu lub mniej. 

(b) Eliminacje  dla  graczy  kyu  będą  rozgrywane  systemem  podwójnej  drabinki,  dwóch 
najlepszych graczy (wygrany drabinki wygranych i drabinki przegranych) kwalifikują 
się do finału. Eliminacje dla graczy kyu będą rozgrywane 2 razy. 

(c) Pierwsze eliminacje odbędą się 9-10 lipca, kolejne 23-24. 
3. Zasady finałów

(a) Do finału eliminacji może zapisać się każdy gracz ze stopniem dan. Gracze kyu zostaną 
zakwalifikowani do finału z eliminacji dla graczy kyu. 

(b) Finały  będą  rozgrywane  systemem  podwójnej  drabinki,  w  dwóch  pierwszych 
rozgrywkach  4-ech  najlepszych  graczy  (2  z  drabinki  wygranych,  2  z  drabinki 
przegranych)  kwalifikują  się  do  drużyny PEGTC,  w ostatnim tylko  dwóch(wygrany 
górnej drabinki i wygrany dolnej). Finały będą rozgrywane 3 razy. 

(c) Pierwszy finał 30-31 lipca, 27-28 sierpnia i 3-4 września. 


