
Kvalifikace 1. Mistrovství ČR v Syllabatimu, 
pořádané Společenstvím duševních sportů, z.s.  

 
 
 
 
Kvalifikace hráčů 1. Mistrovství ČR v Syllabatimu bude probíhat na jednotlivých 
odbočkách SONSu a TyfloCenter, které kvalifikační soutěž v místě své působnosti 
sami zorganizují, za dále uvedených závazných „Propozic Mistrovství ČR 
v Syllabatimu 2022 a Pravidel hry“, vydaných spolkem SDS, z.s.  
 
Podmínky účasti: Střediska, které chtějí regionální kvalifikaci 1. Mistrovství ČR 
v Syllabatimu pro rok 2022 uspořádat, nejpozději do 15.4.2022 pošlou závaznou 
informaci – resp. přihlášku na e-mail organizátora finále soutěže: sdszs@seznam.cz  
Do přihlášky uvedou jména a příjmení účastníků soutěže, kteří se budou vyhlášené 
místní kvalifikace MČR v Syllabatimu účastnit. 
 
Bez kvalifikace, přímo do červnového sobotního finále MČR 2022 v Praze 
postupují hráči, kteří se již dříve účastnili naší internetové soutěže v „Syllabatimu“ 
nebo ve „Slovním Pokeru on-line“ v covidovém období 2020 – 2021! 
Seznam přímo kvalifikovaných hráčů do finále Mistrovství ČR, kteří mají tak možnost 
závazně potvrdit svou účast na náš e-mail, tedy pokud chtějí hrát pražské finále a 
usilovat o postup do nedělního „superfinále“, je uveden v příloze této pozvánky. 
 
Doporučený termín pro uspořádání místní kvalifikace v centrech a střediscích 
pro nevidomé a osoby s poruchami zraku: Kdykoliv od 16. dubna až do 31. května 
2022 dle časových a organizačních možností jednotlivých, do soutěže předem 
přihlášených středisek, přičemž výsledky z místní kvalifikace hráčů musí každé 
přihlášené středisko zaslat organizátorovi soutěže SDS, z.s. nejpozději do 3. června 
2022 na shora uvedený kontaktní e-mail.       
 
Kategorie:  
1) nevidomí a slabozrací hráči (předpoklad úplná znalost braillova písma) 
2) vidící hráči bez zrakového hendikepu 
Obě skupiny hráčů hrají kvalifikaci i budoucí finále společně. Uvedené kategorie 
budou vyhodnoceny zvlášť 
- Mistr ČR v Syllabatimu 2022 v kategorii nevidomí a slabozrací hráči 
- Mistr v Syllabatimu 2022. 
 
Pražské finále 1. Mistrovství ČR v Syllabatimu proběhne 25. – 26. června (so-
ne) v Klubovně SDS, v Lesnické ulici v Praze na Smíchově.  
 
Postupová místa z místní kvalifikace – postupový klíč: 
Při celkové účasti 2-3 hráčů v kvalifikaci, postupuje jen jeden hráč s nejvyšším 
součtem bodů – vítěz místní kvalifikace. 
Při účasti 4-5 hráčů v kvalifikaci, postupují první dva hráči s nejvyšším součtem bodů. 
Při účasti 6ti a více hráčů z kvalifikace postupují 3 nejlepší hráči s nejvyšším součtem 
bodů.  
Důležitá poznámka: V případě, že se místní kvalifikace účastní i hráči, kteří mají 
automaticky zaručen statut přímého postupu do pražského finále a jsou uvedeni 
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v seznamu přímo postupujících hráčů, jejich výsledky se v takové odehrané místní 
kvalifikaci nepočítají do celkového umístění. Vyhodnocují se pouze nejlepší výsledky 
těch hráčů, kteří v kvalifikaci o postup do finále usilují.  
 
Příklad: V TyfloCentru Plzeň se do místní kvalifikace přihlásili 4 hráči. Renáta, Petr, 
Lenka a Radek. Radek má již udělenu přímou kvalifikaci do pražského finále. O 
postup tedy hrají 3 hráči ze čtyř zúčastněných, ze kterých, podle shora uvedeného 
postupového klíče postupuje do pražského finále pouze nejlepší z nich. Případný 
dosažený výsledek Radka je pouze statistický údaj, a to i v případě, že by místní 
kvalifikaci vyhrál. Totéž platí i pro ostatní odbočky a střediska. Z celkového počtu 
zúčastněných v místní kvalifikaci je nutné odečíst počet „přímo kvalifikovaných 
hráčů“, jenž si přišli „cvičně zahrát“. Rozdíl v počtu účastníků pak určuje počet 
postupových míst. Příklad: Při 8mi hráčích (z toho 2 přímí finalisté) je postupový klíč 
8 – 2 = 6. Při účasti šesti a více hráčů v místní kvalifikaci má tedy možnost postoupit 
ještě 3 hráči do pražského finále spolu se dvěma již předem kvalifikovanými. Pokud 
místní kvalifikaci hrají pouze noví hráči „nováčci“ („bez Syllabatinových mazáků“), 
pak počet takových účastníků je postupovým klíčem.  
 
Možná se to někomu zdá příliš složité, ale chceme tím umožnit získání „vstupenky do 
pražského finále“ i hráčům, kteří v době covidu lenošili a našich internetových soutěží 
se nezúčastnili nebo zájemcům, kteří se o Syllabatimu dozvěděli teprve nedávno. 
„Ostřílení Syllabatimoví“ hráči, svou případnou účastí v místní kvalifikaci, mohou tak 
bez stresu o postupové místo, poradit nováčkům s pravidly i taktikou hry. Hrajeme 
přeci pro radost a zábavu!                
Pokud někdo z nově kvalifikovaných nebo přímo kvalifikovaných hráčů nebude chtít 
nebo nebude mít možnost se finále v Praze zúčastnit, další nejlepší hráč v pořadí 
z místní kvalifikace se tak stává automaticky náhradním účastníkem finále – tzv. 
„náhradníkem“!   
 
Další pravidla finále Mistrovství ČR v Syllabatimu v Praze: 
Dne 25. června (sobota) proběhne finále se všemi kvalifikovanými finalisty o postup 
do hlavního tzv. „Superfinále“. Od každého soutěžního stolu do nedělního superfinále 
postupují 2 nejlepší hráči, kteří si v neděli 26. června společně ve dvou uvedených 
kategoriích zahrají superfinále „A“ o titul Mistr ČR 2022 v Syllabatimu! Ostatní hráči, 
kteří nepostoupí do superfinále, ale budou mít zájem a chuť, mohou si zahrát o pohár 
superfinále „B“ MČR, avšak bez možnosti zisku titulu Mistr ČR v Syllabatimu. 
 
Poznámka: Počet postupujících do „Superfinále“ může být organizátorem ještě 
upraven před zahájením soutěže dle celkového počtu účastníků. Platí však pravidlo, 
že do „Superfinále“ může postoupit maximálně 10 hráčů s nejlepším dosaženým 
bodovým součtem výsledků ze sobotního finále.  
 
Vyhlášení:  V neděli po superfinále budou vyhlášeni 3 nejlepší hráči v kategorii 
nevidomí a slabozrací včetně Mistra ČR a 3 nejlepší v kategorii vidící včetně Mistra 
ČR pro rok 2022.     
 
Startovné na finále a současně Superfinále v Praze činí 300,- Kč/os. Je v něm 
zahrnuto drobné občerstvení a nápoje po celé oba hrací dny. Obědy budou řešeny 
dle dohody s hráči na místě a s dovozem jídla (catering) do hrací místnosti. Obědy si 
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účastníci hradí sami, podobně tak i náklady za individuální dopravu na místo 
pořádání soutěže, doprovod či za případné individuální ubytování. 
 
Manažery pražského finále a superfinále v MČR v Syllabatimu 2022 jsou: 
Jaroslav Slanina – předseda spolku 
Ivana Slaninová – člen rady 
a dále pozvaní hosté 
Tel: 604 616 601 
e-mail: sdszs@seznam.cz 
 
Turnaj proběhne v souladu s dodržením hygienických norem, podmínek či vyhlášek, 
vydaných MZ ČR, případně Krajskou hygienickou stanicí hl. m. Praha, platných 
v době konání akce. 
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů z.s. a za pořadatele se těší 
Ivana a Jaroslav Slaninovi. 
 
Veškeré případné dotazy prosím adresujte na e-mail: sdszs@seznam.cz    
Obratem Vám na Vaše otázky odpovíme. 
   
V Praze dne 31. března 2022 
Za spolek Společenství duševních sportů, z.s. 
Jaroslav Slanina - předseda 
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