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Ramowy Regulamin Goistycznej Ligi Klubów

Ustalony dla potrzeb przeprowadzenia rozgrywek w sezonie pierwszym i dla 
przygotowania modelu rozgrywek w kolejnych sezonach zasadniczych.

I. Postanowienia wstępne

1. Bielsko - Bialski Klub Go „Igoyama”, Bydgoski Klub Go „Jako-Tako”, Gliwicki 
Klub Go, Katowicki Klub Go, Koszaliński Klub Go, Krakowski Klub Go, 
Lubelski Klub Go, Łódzki Klub Go, Rybnicki Klub Go, Szczeciński Klub Go 
„Porfirion”, Warszawski Klub Go, Wielkopolski Ośrodek Go „Honte”, 
Wrocławski Klub Go „Sente” oraz Wrocławski Klub Go „Gokurabu” powołują 
od 2011 roku Goistyczną Ligę Klubową.

2. Celem powołania Ligi jest organizowanie stałych i systematycznych rozgrywek 
drużynowych pomiędzy zainteresowanymi Klubami.

3. Kluby wymienione w pkt. I. 1 uzyskują status Klubów – założycieli.
4. O sprawach Ligi decyduje wola Klubów założycieli – wyrażana w razie 

potrzeby w drodze głosowania.
5. Przyznanie kolejnemu Klubowi praw równoważnych z prawami Klubów – 

założycieli wymaga zgody większości Klubów – założycieli.
6. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przegłosowanie określonego rozwiązania 

regulaminowego (umowy) przysługuje każdemu Klubowi – założycielowi.
7. Prawo do poddania głosowaniu określonego rozwiązania regulaminowego 

(umowy) przysługuje grupie trzech Klubów – założycieli.

II. Charakter sezonu pierwszego.

1. Kluby – założyciele ustalają, że pierwszy sezon ligi ma charakter eliminacji, 
zaś późniejsze rozgrywki toczyć się będą w dwóch co najmniej grupach 
(ligach): wyższej i niżej.

2. Rozgrywki fazy pierwszej przeprowadzone zostaną systemem eliminacji 
regionalnych w dwóch grupach: południowej (S) i północnej (N), z których 
każda liczy po siedem drużyn. 

3. Grupę południową tworzą Kluby z następujących miast: Bielsko – Biała, 
Gliwice, Katowice, Kraków, Lublin, Rybnik, Wrocław. 
Grupę północną tworzą Kluby (drużyny) z następujących miast:  Bydgoszcz, 
Koszalin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa (dwie drużyny).

4. Po rozegraniu rundy eliminacyjnej odbywa się runda finałowa mająca na celu 
wyłonienie pierwszego Mistrza Ligi oraz zdobywców 2 i 3 miejsca.

5. Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej grupie eliminacyjnej, 
zdobywają prawo gry w pierwszej lidze w kolejnym sezonie. W przypadku 
ustalenia liczby drużyn w pierwszej lidze na 8 prawo gry w tej lidze zyskują 
także czwarte drużyny z każdej grupy eliminacyjnej. Drużyny, które zajmą w 
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grupach miejsca od piątego do siódmego, zdobywają prawo gry w drugiej 
lidze w kolejnym sezonie.

6. Ustala się następujące terminy maksymalne dla rozegrania poszczególnych 
etapów rozgrywek:
● do końca kalendarzowego lata należy rozegrać rundę eliminacyjną, 
● do końca kalendarzowej jesieni należy rozegrać rundę finałową, 
● do końca stycznia 2012 roku należy zakończyć sprawy związane z 

rozpoczęciem drugiego sezonu rozegranego w systemie dwóch lig 
(grup).

7. Klub (drużyna), która przystąpi do Ligi w następnym lub kolejnych sezonach 
rozpoczyna rozgrywki od najniższego szczebla ligi.

III. Szczegółowe zasady rozgrywek w sezonie pierwszym.

Liczba gier między klubami

1. Drużyny rozgrywają między sobą po dwa mecze. 
2. Drugi mecz jest rozgrywany odwrotnymi kolorami i ze zmianą roli gospodarza.
3. Liczba gier i zasady rozegrania rundy finałowej określi aneks do niniejszego 

regulaminu, który zostanie opracowany do końca wiosny 2011 roku.

Skład drużyny

1. Mecze rozgrywane są w składach 4 osobowych.
2. Prawo reprezentowania klubu (drużyny) w meczu ligowym ma każdy gracz 

zgłoszony przez ten klub (drużynę) przed rozpoczęciem rozgrywek.
3. Gracz, który rozegrał grę w barwach jednego klubu (drużyny) nie może w 

danym sezonie grać w innym klubie (drużynie). 
4. Zgłoszenie listy graczy następuje zgodnie z siłą ich gry ustaloną przez klub 

według ogólnego lub wewnętrznego (klubowego) rankingu (dla graczy nie 
ujętych w oficjalnej liście rankingowej).

5. Drużyny wystawiają zawodników – na kolejnych pozycjach (deskach) w meczu 
zgodnie z siłą ich gry wynikającą ze zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4, przy 
czym dopuszczą się modyfikację ustawienia zawodników w meczu według 
zasady +/- 1 deska. 

6. Skład drużyny w meczu podaje się najpóźniej na pół godziny przed jego 
rozpoczęciem. Jako pierwsza podaje skład drużyna gospodarzy.

7. Doraźna zmiana powyżej ustalonych zasad może mieć miejsce w 
uzasadnionych przypadkach losowych.
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Partia
1. Rozgrywane są gry równe, według zasad japońskich z komi wynoszącym 6,5 

pkt.
2. Czas do namysłu wynosi 1 godzinę + 30 sekund byo-yomi na gracza.
3. Spóźnienie na partię wynoszące 30 minut oznacza przegraną walkowerem. 

Powyższe nie dotyczy spóźnienia z usprawiedliwionych przyczyn losowych.

Mecz

1. Mecze rozgrywane są przemiennymi kolorami: zawodnicy każdej drużyny 
graja po dwie partie czarnymi i białymi kamieniami – jednakowymi na 
nieparzystych i parzystych deskach.

2. Układ kolorów wyznacza przeprowadzone w tradycyjny sposób losowanie na 
pierwszej desce w pierwszym meczu.

3. Wynik meczu ustala się w punktach meczowych; drużyna otrzymuje 2 pkt za 
zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę.

Tabela

1. O miejscu w tabeli decyduje zdobyta przez drużynę liczba punktów 
meczowych. Przy równej liczbie punktów meczowych o miejscu decydują 
kolejno;

• Liczba małych punktów (za wygrane partie),
• Wynik dwumeczu,
• Wynik dwumeczu na pierwszej desce,
• Wynik dwumeczu na drugiej desce,
• Wynik dwumeczu na trzeciej desce,
• Losowanie.

Dobre obyczaje

1. Tworzące Ligę Kluby i wszyscy zgłoszeni do rozgrywek gracze zobowiązują się 
odnosić do siebie w sposób nacechowany maksymalną realnie możliwą życzliwością 
oraz przestrzegać ogólnych zasad należytego zachowania właściwego Graczowi. Za 
wyznacznik wskazanych reguł przyjmuje się zarówno tradycyjne zasady goistyczne, 
jak i zasady wypracowane w ramach europejskiego życia klubowego.
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IV. Reguły czasowe

1. Umawiające się Kluby – uznając niniejszy regulamin (z ewentualnymi 
aneksami) za wystarczający do przeprowadzenia rozgrywek w sezonie 
pierwszym – zobowiązują się jednocześnie do kontynuowania prac mających 
na celu opracowanie pełnego regulaminu Ligi do rozpoczęcia sezonu 
zasadniczego w 2012 roku.

2. W celu opracowania regulaminu wskazanego w pkt. 1 Kluby powołają w 
terminie do końca maja 2011 roku komisję regulaminową. W celu 
umożliwienia stworzenia możliwie dobrego regulaminu Kluby zobowiązują się 
przekazywać komisji uwagi wynikające z praktycznego funkcjonowania Ligi w 
sezonie pierwszym.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje – po przyjęciu go przez Kluby – założycieli – 
od 10 dnia po publikacji na forum ligowym. Brak uwag do treści regulaminu 
uważa się za jego akceptację.

V. Zalecenia końcowe

Na wypadek podjęcia w przyszłości przez Kluby – założycieli decyzji o wydaniu 
(choćby w formie elektronicznej) Księgi Turniejowej sezonu pierwszego, zaleca się 
Klubom przystępującym do Ligi wykonanie fotografii pamiątkowych, Graczom zaś 
wskazuje się na celowość zapisywania rozgrywanych partii w sposób możliwie 
czytelny.
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