
   

 

  

           Zborovská 10/1204, Praha 5 – Smíchov, 150 00, e-mail:   sdszs@seznam.cz 

a 
        

  

 

 

 

         Šmolíkova 866/1, Praha 6, 160 00, e-mail: dedina@dedina.cz   http://www.dedina.cz/ 
  

pořádají 
 

Mistrovství České republiky nevidomých a 
slabozrakých v Brazilské dámě pro rok 2022 – 

kategorie dospělí 
 
 
Termín a místo 
konání akce:   sobota 25. a neděle 26. března 2023 
     Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé 

Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 6 - Ruzyně, 160 00 
 
Program turnaje:  Sobota 10:00 až 10:30 hodin – příchod a registrace hráčů 
    11:00 hodin – zahájení 1. kola 
    12:30 – 13:15 hodin - pauza na oběd 
    13:15 – další kola 2., 3., 4., 5. 
    19:30 – předpokládaný konec prvního hracího dne 
 
    Neděle 9:00 – hodin zahájení 6. kola 
    10:15 – další kola 7., 8. 

13:15 – 14:00 hodin - pauza na oběd 
14:00 –  9. kolo 
15:15 – předpokládaný konec turnaje, vyhlášení výsledků, 
 předání cen, slavnostní občerstvení a přípitek 
18:30 – konec akce 

 
Zvláštní pravidla turnaje: 
Při účasti do 8 hráčů se hraje kruhovým systémem s časem 40‘ (minut) + 15“ (sekund 
bonus za odehraný tah) na hráče.  
Při 9 - 11 hráčů se hraje švýcarským systémem losování na 7 kol s časem 45‘ + 15“.  
Při účasti 12 a více hráčů se hraje švýcarským systémem na 9 kol s časem 30‘ + 15“.  
V případě rovnosti bodů u dvou a více hráčů o jejich konečném pořadí rozhoduje kritérium 
SB, dále pak výsledek jejich vzájemné partie, větší počet vítězství.  
Při rovnosti bodů u hráčů na děleném 1. místě v dané kategorii rozhoduje dodatečná 
vzájemná partie (baráž) o titul Mistra ČR s časem 20‘ + 5“.      
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Turnaj je finálový. Zúčastnit se může každý hráč/hráčka, nevidomý nebo slabozraký, který 
zná pravidla brazilské dámy, v den konání turnaje již dovršil 18ti let nebo je starší, pokud 
včas zaslal nebo oznámil organizátorovi turnaje svou přihlášku a prošel místní kvalifikací 
nebo od organizátora finále získal divokou kartu k účasti ve finále či postoupil jako 
náhradník z místní kvalifikace. Seznam hráčů přímo postupujících do pražského finále 
Mistrovství ČR v brazilské dámě bude zveřejněn na stránkách: sdszs.cz 
Titul bude udělen v kategorii nevidomí a dále v kategorii slabozrací/vidící hráči. Dále bude 
vyhlášeno i nejlepší družstvo turnaje.     

 
Další pravidla:  
Hraje se na speciálně upravených deskách 8 x 8 polí, určených pro hmatovou hru. 
Všechny desky mají sjednocené technické parametry. Soutěžní elektronické hodiny jsou 
standardní. Hráči mají možnost kdykoliv během turnaje požádat rozhodčího či jeho 
asistenty o sdělení aktuálně zbývajícího času do konce hry své i svého soupeře.  
Hraje se dle doporučených turnajových pravidel FMJD – Mezinárodní federace dámy. 
Zápis z partie je nepovinný. Organizátoři mohou změnit délku kol s přihlédnutím k počtu 
přihlášených účastníků do turnaje. Před zahájením proběhne krátká technická porada.  
 
Asistenti:     
Asistenti organizátora, asistenti doprovázející nevidomé hráče, jsou k dispozici po celou 
dobu konání turnaje. Vlastní asistent hráče (jeho doprovod) má zajištěno občerstvení a 
nápoje po oba hrací dny. Doporučuje se vzít s sebou přezutí. Při turnaji není možné, bez 
písemného souhlasu vedení střediska a účastníků turnaje, pořizovat fotografie a obrazový 
záznam.   
     
Startovné:  
Každý hráč – účastník finále platí startovné ve výši 300,- Kč celkem za oba hrací dny + 
ubytování a obědy (so/ne). Občerstvení a nápoje jsou v ceně startovného. Cena obědů 
bude upřesněna. Cena ubytování činí cca 300,- Kč os./noc. 
Doprovázející - nehrající osoby startovné neplatí, občerstvení a nápoje mají po oba hrací 
dny zdarma. Doprovázející osoby si však hradí obědy (so/ne) a náklady na ubytování.  
Ceny mohou být ještě změněny dle aktuální situace.  
Startovné za každého účastníka musí být uhrazeno nejpozději do 28.2.2023 na účet 
organizátora soutěže – Společenství duševních sportů, z. s. 
Číslo účtu: 2801266019/2010   vedeného u Fio Banky. 
Ubytování a stravné bude všem účastníkům finále (odbočkám SONS / TyfloCentrum) 
vyúčtováno a vyfakturováno spolkem SDS, z. s. do 14ti dnů po skončení soutěže  
 
Ostatní poplatky:  
Každý hráč i asistent si zajišťují a hradí dopravu na místo konání turnaje sami.  
 
Doprava: 
Pro městskou hromadnou dopravu využijte adresné a mapové navigace, uvedené na 
stránkách střediska na Dědině odkaz je: http://www.dedina.cz/  záložka mapa a dále 
záložka popis cesty.    
 
Ubytování:  
Případné ubytování může být hráčům a asistentům zajištěno pouze po platném přihlášení 
do turnaje organizátorovi akce Společenství duševních sportů. Následně bude zajištěno 
po předchozí domluvě s vedením střediska, e-mail:   modrackova@dedina.cz   
tel: 233 310 040.   
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Přihlášky: 
Závazné přihlášky postupujících hráčů z místní kvalifikace a doprovodu hráčů, obsahující: 
jméno, příjmení, datum narození (nepovinné), bydliště (nepovinné), úroveň poškození 
zraku - nevidící/ slabozraký/ vidící, typ průkazu (ZTP/P, ZTP), telefonní kontakt, zasílejte 
co nejdříve, nejpozději však do 28. února 2023 na e-mail:   sdszs@seznam.cz  případně 
přihlášku vytvořte formou SMS na číslo: 604 616 601 Jaroslav Slanina, SDS, z. s.. Do 
SMS zprávy uveďte jméno a příjmení účastníka. Zpět Vám přihlášku potvrdíme a ozveme 
se Vám.  
 
Manažér turnaje: 
Společenství duševních sportů, z. s. Praha, Jaroslav Slanina - předseda. 
 
Těšíme se na Vaší účast. 
 
V Praze dne 12. listopadu 2022 
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