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I. Informaţii generale:
1.
2.
3.
4.
5.

Trofeul „GO VEST” este un turneu de GO, privat;
Trofeul „GO VEST” este organizat sub patronajul CLUBULUI SPORTIV GO VEST Oradea;
Trofeul „GO VEST” este un trofeu transmisibil;
Câștigătorul lui trebuie să pună în joc trofeul la următoarea ediție a acestui concurs;
Trofeul „GO VEST” va avea inscripționat pe el fiecare ediție precum și numele câștigătorului
acelei ediții;
6. Concursul se va desfăşurarea conform regulamentului de organizare;
7. La concurs pot participa jucători de GO indiferent dacă sunt sau nu legitimaţi la FRGO;
8. Câştigătorului i se va înmâna trofeul „GO VEST”;

II. Cadrul organizatoric:
9. Concursul se va desfășura în perioada specificată de organizatori și publicată pe site-ul
www.govest.ro
10. În cadrul concursului fiecare jucător va juca pe rând toți ceilalți jucători înscriși în grupa
respectivă;
11. Reguli de joc:
a. Se va juca cu reguli japoneze;
b. Pentru grupa I fiecare rundă va avea timpul de gândire de 60 de minute pentru
fiecare jucător;
c. Byo Yomi va fi de 10 piese pentru 5 minute;
d. Komi va fi 6,5 puncte;
e. În caz de egalitate de puncte la finalul concursului, departajarea se va face luând în
considerare victoria directă;

III. Dispoziţii finale:
12. Clubul GO VEST Oradea, în calitate de organizator al turneului asigură:
a. Întocmirea regulamentului și publicarea lui pe site-ul www.govest.ro;
b. Suportul pentru înscrierea on-line a participanţilor site-ul www.govest.ro;
c. Colectarea taxei de participare de 10 ron pentru adulți și de 5 ron pentru elevi și
studenți;
d. Diplomele pentru fiecare participant;
e. Trofeul „GO VEST” pentru câștigătorul;
f. Medalii pentru ocupanții primelor trei locuri;
g. Întocmirea fişierului cu rezultatele individuale, ce urmează a fi transmis la EGD.
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