
Propozice a pravidla místní kvalifikace 
1. Mistrovství ČR v Syllabatimu 2022 

 
 
A)  Místní kvalifikace se mohou zúčastnit jen předem přihlášení účastníci, kteří 
uživatelsky ovládají český jazyk, seznámí se s pravidly hry a soutěže, v případě 
nevidomých hráčů znají kompletně celou českou abecedu v braillu písmu. Věkový 
limit účastníka je 18+.  
 
B)  Do již probíhající místní kvalifikace nelze do hry dodatečně zapojit další hráče. Je 
možné, že v Praze v Klubovně SDS na Smíchově, v průběhu května, proběhne 
dodatečná jednodenní kvalifikace hráčů. Termín takové kvalifikace bude ještě 
v dostatečném časovém předstihu upřesněn a na stránkách organizátora zveřejněn.    
 
C)  Místní kvalifikace by měla proběhnout pouze ve stanoveném termínu, v místní 
odbočce SONS či podobném centru pro nevidomé a slabozraké, případně v jiném 
náhradním prostoru, kdykoliv v období od 16. dubna až do 31. května 2022, přičemž 
kompletní výsledky z místní kvalifikace za hráče musí každé středisko/centrum, 
jenž se do soutěže předem přihlásilo, zaslat organizátorovi soutěže SDS, z.s. 
nejpozději do 3. června, dle podmínek zveřejněných v pozvánce na „Kvalifikaci 1. 
MČR v Syllabatimu 2022“. 
Oznámení o účasti střediska/centra v soutěži a jméno zvoleného či ustanoveného 
manažera soutěže za odbočku/středisko (včetně jmen všech zúčastněných v 
kvalifikaci) je nutné písemně doručit organizátorovi soutěže nejpozději do 
15.4.2022 na e-mail:  sdszs@seznam.cz nebo adresu Jaroslav Slanina, Zborovská 
10/1204, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00. Telefonická přihláška není možná. 
 
D)  Místní kvalifikace a současně celá soutěž 1. Mistrovství ČR se hraje 
s originálními soupravami karet Syllabatim, opatřených braillem, od vydavatele hry 
Společenství duševních sportů, z.s.   
Z balíčku karet je pro účely kvalifikace třeba předem vyřadit 9 „speciálních akčních 
karet“, které jsou určeny pro variantu hry „Syllabatim 2“.  
Žolíci SAM a SOU zůstávají součástí hry i herních balíčků!  
Pokud středisko či centrum nemá k dispozici herní soupravu karet pro Syllabatim, 
může ji neprodleně, závazně objednat u organizátora akce, na e-mailu: 
sdszs@seznam.cz   
Cena za dobírku a odeslání na uvedenou adresu objednatele činí 585,- Kč. Je však 
třeba počítat s dodací lhůtou 7 – 10 dní.       
 
E)  Hraje se dle pravidel Syllabatimu upřesněných a uvedených v propozicích 
pozvánky kvalifikace 1. MČR v Syllabatimu 2022, ze dne 31.3.2022 a dle 
sjednocených pravidel karetní soutěže Syllabatim – „Desatero Syllabatimu“.  
 
Jedna partie Syllabatimu obsahuje 7 kol, se vzestupným počtem rozdávaných karet 
v jednotlivých kolech. Všechna kola v rámci jedné partie se musejí odehrát.  
Na začátku partie, před prvním kolem, se určí první rozdávající dohodou hráčů nebo 
losem. Určí se i manažer partie – zapisovatel výsledků. 
Rozdávající následně v 1. kole rozdá každému hráči 4 karty a jednu kartu otočí 
doprostřed stolu, lícem nahoru, jako základní kartu odhazovacího balíčku. Hru začíná 
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hráč po levici rozdávajícího. V průběhu hry si postupně každý hráč, který je právě na 
tahu, jednu kartu dobere, a to buď z odhazovacího balíčku nebo z dobíracího 
balíčku. Vyhodnotí všechny své karty v ruce a pokud nezavře, jednu kartu odhodí do 
odhazovacího balíčku lícem nahoru. Následně hraje další hráč po jeho levici tedy ve 
směru pohybu hodinových ručiček a provede stejné úkony – lízne kartu, vyhodnotí, 
odhodí nehodící se kartu nebo vyloží slovo/slova a svou poslední kartou, odhozenou 
lícem dolů na odhazovací balíček, zavře kolo. 
2. kolo se rozdá každému hráči 5 karet. 
3. kolo se rozdá 6 karet. 
4. kolo každému 7 karet. 
5. kolo 8 karet 
6. kolo 9 karet 
7. kolo 10 karet, přičemž ve všech kolech je dodržováno pravidlo o dobírání karty a 
odhození karty hráčem, který je právě na tahu. 
Pozor: Každé další kolo rozdává vždy hráč sedící po levici předchozího 
rozdávajícího. Neplatí tedy obecně vžité pravidlo, že rozdává ten, kdo kolo prohrál 
nebo ten, co dané kolo vyhrál!    
 
F)  Pokud časové možnosti nedovolují účastníkům sehrát všech 7 kol jedné partie 
souvisle v jednom hracím odpoledni či vytýčeném času, lze partii rozdělit do více 
hracích dnů. Je však nutné dodržet návaznost počtu a pořadí kol, včetně jejich 
vyhodnocení, dále pak i původní rozsazení a počet hráčů u stolu.  
Pozor: Místní kvalifikace se hraje na 2 celé partie tj. 2 x 7 kol !!! Během hry nelze 
používat mobilní telefony!!! Mobily raději vypněte a případné telefonické hovory 
odložte na později.     
Doporučení: Hráči by se měli pokoušet vytvářet a skládat slova průběžně, bez 
ohledu na to, zda jsou právě na tahu či nikoliv. Hra se tím významně zrychlí a hráči 
jsou tak lépe připraveni na svůj tah. Váhání a přemýšlení hráče teprve až 
od momentu, kdy na něho právě přijde řada, zpomaluje hru i celkový zážitek všech 
hráčů z celé partie! Využijte volného času k přemýšlení…“ať to odsejpá!“ Pozor však 
na pravidlo, že s vyloženým slovem na stůl před sebe, pokud hráč ještě nezavřel kolo 
a hraje dále, již nelze v dalším tahu manipulovat či měnit jej, pouze lze k němu přidat 
kartu či karty před či za již utvořené slovo a rozšířit jej tak příkladně: „zavřel“ …. lze 
později ještě doplnit na výraz  „(ne)zavřel“ nebo také na výraz „(ne)zavřel(i)“.             
  
G)  Vyhodnocení partie a podmínky místní kvalifikace 
Hráči, po odehrání každého jednotlivého kola sbírají body za utvořené slovo nebo 
více slov, a to dle bodů uvedených na kartě u příslušného písmene. Žolíky sice 
nahrazují jakékoliv písmeno (a to včetně diakritiky) souhlásky či samohlásky dle 
funkce ve slově, ale mají při použití ve stavbě slova nulovou zástupnou bodovou 
hodnotu!  
Pozor: Žolíkem nelze kolo zavřít !!!  
Součet bodů za slovo či slova, po odečtení bodů z nepoužitých karet, se tento rozdíl 
stává dosaženým bodovým výsledkem příslušného hráče v daném kole. 
Hráč, aby mohl hru zavřít, musí využít ke stavbě svého slova či slov všechny své 
karty a poslední zbývající kartou z ruky musí hru uzavřít - odhozením karty lícem dolů 
na odhazovací balíček. Od tohoto momentu mají ještě ostatní hráči možnost 
posledního svého tahu v kole tj. dolíznout si kartu dle pravidel, sestavit slovo či slova 
a jednu kartu odhodit. Své nepoužité karty ponechají na stole ležet k provedení 
výpočtu dosaženého skóre v daném kole.  
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Poznámka: Hráči tedy musí, po vyhodnocení svých karet a sestavení slova/slov, 
zůstat vždy jedna karta k dispozici, aby ji mohl odhodit nebo tou kartou uzavřít kolo!   
Hráč, který uzavřel kolo a vyložil karty najednou (přičemž jednu poslední odhodil 
lícem dolů – zavřel), získává bonus 5 bodů za zavření, které budou připočteny k jeho 
bodovému výsledku ze slova/slov, utvořených v daném kole. Může však nastat 
paradox, že hráč, který kolo uzavřel, však nemusí nutně mít nejlepší bodový výsledek 
v daném kole, tudíž stát se bodovým vítězem v kole. Dohrávající hráč, jenž hraje 
bezprostředně po hráči, který kolo zavřel si nemůže vzít z dobíracího balíčku tzv. 
„mrtvou kartu“ – tedy kartu, jenž leží lícem dolů a která byla použita pro zavření kola!  
Při případné rovnosti součtu bodů mezi vícero hráči po sedmi odehraných kolech 
z obou kvalifikačních partií, tak o postupu do finále rozhoduje větší počet uzavření 
jednotlivých kol. Pokud dva a více hráčů dosáhli stejného součtu bodů po dvou 
partiích (14ti kolech) i stejného počtu uzavření kol (což je velmi málo 
pravděpodobné), pak rozhoduje poslední možné kritérium – „porovnání nejvyššího 
dosaženého bodového skóre v kole“ – (tedy osobní rekord hráče) zaznamenaných 
v některém z kol u každého z porovnávaných hráčů. Z tohoto vyplývá, že manažer 
kvalifikační soutěže v příslušném středisku dbá na přesný, podrobný zápis výsledků 
hráčů, včetně uzavření kola, a provede závěrečné součty do tabulky kvalifikace. 
Tabulka kvalifikace je přílohou pozvánky.                     
 
H)  Hráči, kteří v odehraném kole odepsali v nepoužitých kartách více bodů než 
získali složením slov vyložením svých karet , nemohou mít zapsán záporný výsledek. 
V takovém případě jejich bodové skóre v příslušném kole činí „0“ bodů! 
 
I)  O regulérnosti a správnosti sestavených slov rozhodují pravidla dle propozic 
„Sjednocených pravidel karetní soutěže 1. Mistrovstí ČR v Syllabatimu 2022“. 
 
J)  Hráči z jednotlivých odboček a středisek postupují do pražského finále dle 
podmínek zveřejněných v pozvánce 1. kvalifikace Mistrovství ČR, tedy podle 
postupového klíče nebo přímo na základě účasti v internetových hrách pořádaných 
spolkem SDS, z.s. v roce 2020-2021, viz seznam „Přímo postupující hráči do finále 
Mistrovství ČR 2022“, kteří svou účast nejpozději ve stanoveném termínu písemně 
potvrdí. 
 
K)  Spolek Společenství duševních sportů, z.s. současně jako organizátor má právo 
upravit kvalifikační limity na základě skutečného počtu přihlášených hráčů do celé 
soutěže.  
 
L)  Pražské finále 1. Mistrovství ČR v Syllabatimu proběhne 25. – 26. června 
(so-ne) v Klubovně SDS, v Lesnické ulici 9, v Praze 5 na Smíchově.  Přesný čas 
zahájení soutěže bude ještě předem upřesněn. Předpoklad je (so) od 11:00 hod. 
(zápis 10:30), v neděli pak zahájení superfinále v 9:30 hod. V 17:30 konec soutěže a 
vyhlášení výsledků.  
 
M)  Pro náhradníky v pražském finále platí stejné podmínky účasti v soutěži, 
příkladně úhrada startovného, případná hygienická opatření, ubytování, doprovod 
atd. 
 
N)  Úhradu startovného za kvalifikovaného hráče a závazného účastníka pražského 
finále a superfinále v Syllabatimu 2022 je třeba provést předem (nejpozději však do 
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15.června 2022), formou poukázáním částky ve výši 300,- Kč za startujícího hráče 
na účet spolku SDS, z.s.. Účet spolku SDS, z.s. je vedený u FIO banky, číslo účtu: 
2801266019/2010   
 
O)  Podmínky soutěže, neupravené těmito propozicemi, budou ještě doplněny. 
 

 
Rekapitulace termínů soutěže: 
 
1)  Přihlášky do soutěže z odboček a středisek organizátorovi soutěže (podání 
písemné informace o počtu a jménech účastníků) nejpozději do 15. dubna 2022 na 
e-mail: sdszs@seznam.cz   
 
2)  Termín pro uspořádání místní kvalifikace je kdykoliv v období od 16. dubna 
až do 31. května 2022. Aktuální termín si odbočky a centra stanoví sami. Minimálně 
však 14 dní předem oznámí termín svým klientům, případně zájemcům o soutěž a 
současně zveřejní na svých internetových stránkách pozvánku a případně odkaz na 
stránky organizátora pražského finále: SDSZS.CZ    
 
3)  Nahlášení výsledků „místní kvalifikace“ organizátorovi soutěže, závazné 
potvrzení účastníků pražského finále a superfinále provedou odbočky a 
střediska nejpozději do 3. června 2022 formou zaslání vyplněné tabulky s výsledky 
odehrané místní kvalifikace a s několika fotografiemi, pořízenými z průběhu místní 
kvalifikace na e-mail organizátora finále: sdszs@seznam.cz  
 
4)  Úhrada startovného ve výši 300,- Kč za každého účastníka pražského finále 
musí být provedena nejpozději do 15. června 2022 na účet spolku Společenství 
duševních sportů, z.s. vedeného u FIO banky, číslo účtu: 2801266019/2010    
 
 
V Praze dne 31. března 2022 
Za spolek Společenství duševních sportů, z.s. 
Jaroslav Slanina, Ivana Slaninová 
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