
РЕГЛАМЕНТ 

проведення змагання  

«Ліга Фанів Го 2022» 

Дошка 19х19 

10-11 грудня 2022 року 

 

Загальна інформація 

1. Учасники змагання 

До участі у змаганні «Ліга Фанів Го 2022» допускаються шанувальники Го, які твердо 

засвоїли правила гри. Рейтингових та вікових обмежень немає! 

Реєстрація - потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті go.kh.ua 

Заявки на участь у турнірі приймаються онлайн на сайті до 18:00 09 грудня 2022 року.  

Турнірні внески – відсутні! За бажанням Ви можете нас підтримати та зробити благодійний 

внесок. Внески гравців додадуть стимулу організаторам на періодичне проведення таких заходів, а 

їх частина піде на підтримку тренерів Го України які цього потребують. Розмір внеску ви обираєте 

самостійно. 

 

Підтримати 

 

ПриватБанк  5168 7453 2174 2048  Абросімов Є.О. 

 

2. Місце проведення 

Місце проведення. 

Усі ігри змагання проходять на сервері – ОGS, онлайн Го сервер. Зручна платформа для ігор, 

яка доступна на усіх пристроях, де є інтернет. 

ОGS - ОGS - https://online-go.com/ 

Головним місцем комунікації є відкрита група у Telegram, - Ліга Фанів Го 2022  

Інформація про регламент, учасників, жеребкування і інше буде знаходитися у групі в Telegram. У 

цю групу можуть долучатися усі охочі. 

Наша група - https://t.me/the_league_of_go_fans 

Telegram - установити на будь-який гаджет 

Якщо Вам потрібна допомога на різних етапах приєднання до цього заходу, звертайтеся до 

організаторів та суддів.  

 

3. Розклад змагання 

Змагання відбудеться 10-11 грудня 2022 року. 

   

10 грудня: 

09:40 – Привітання усіх учасників з початком 

змагань у  Telegram (конференція) 

10:00 – 1-й тур 

11:30 – 2-й тур 

13:00 – 3-й тур 

11 грудня: 

10:00 – 4-й тур 

11:30 – 5-й тур 

13:00 – 6-й тур 

14:30 – закриття змагання, підведення 

підсумків змагання у Telegram (конференція). 

 

*Якщо учасники змагання забажають, то час змагання може бути зменшений або збільшений 

по часах проведення. Наприклад на тур буде витрачатися 30 хвилин замість однієї години, учасники 

https://privatbank.ua/ru/sendmoney?payment=e1a71aa1a9
https://online-go.com/
https://t.me/the_league_of_go_fans
https://www.telegram.org/


змагання можуть запропонувати починати наступний тур раніше. Це буде можливо, коли з цим 

погодяться всі учасники даного змагання.  

 

 

4. Умови проведення турніру 

Турнір з го «Ліга Фанів Го 2022» проводиться на дошці 19х19 у 6 турів за системою 

МакМагон.  

Час на обміркування ходів – 20 хвилин на кожного гравця. Бьойомі – 5 періодів по 30 сек. 

Гра відбувається на рівних.  

Комі становить 6,5 очок. Правила підрахунку очок – японські. 

Колір визначається програмою жеребкування. Виклик на партію відправляє той гравець, 

який грає чорним кольором за результатами жеребкування. 

Кожен учасник верхньої групи турніру має зіграти в усіх турах. 

При запізненні учасника більше ніж на 20 хв. від початку туру, йому зараховується поразка.  

 

Приклад виклику на партію: 

 

19х19 

 
 

5. Визначення місць 

Місця в змаганні визначаються за такими показниками (у низхідному порядку): 

- очками; 

- коефіцієнтом Бухгольця; 

- сумою коефіцієнтів Бухгольця суперників; 

- коефіцієнтом Бергера; 

- результатом особистої зустрічі. 

При рівності показників – поділ місць. 

 

6. Етика, поведінка учасників, принципи чесної гри 

Ми закликаємо усіх учасників до взаємної поваги та ввічливості. Не забувайте вітатись та 

бажати гарної гри на початку партії, а також дякувати за гру по її завершенні. 

Спостерігаючи за партіями решти гравців, утримуйтесь від будь-яких коментарів. 

Грайте зважено та використовуйте весь доступний вам час. 

Оскільки це змагання, то не можна використовувати жодні допоміжні програми, 

літературу або поради друзів під час партій. Метою гравців має бути визначення їх реальної сили 

гри, застосування власних навичок, а не чиїхось ще. Оскільки змагання не носить ранг офіційного 

чемпіонату, - у випадку скарг та якщо буде доведено використання сторонніх засобів під час партій 



одним з гравців, то такому гравцю зараховуються поразки і він буде дискваліфікований та не зможе 

брати участі у майбутніх змаганнях «Ліга Фанів Го». Відеофіксація вашої гри не потрібна.  

 

7. Організатори та судді  

Організовує захід Харківська федерація Го. Ми ставимо на меті підвищення рівня 

майстерності гравців з Го в Україні. 

 

Головний суддя  – Абросімов Євген Олегович, тел.: +38(093) 008 49 13 

Суддя Колесников Микола Миколайович тел.: +38(067) 994 13 13 

Суддя Бутковський Олексій Анатолійович тел.: +38(096) 011 47 10 

Суддя Грінченко Семен Васильович тел.: +38(063) 518 08 59 

 

 


