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Vás zvou k účasti na turnaji 
 

Mistrovství České republiky nevidomých a 
slabozrakých v Brazilské dámě pro rok 2019 – 

kategorie dospělí, pořádaný 
       
v sobotu 13. dubna 2019 v Pobytovém rehabilitační a rekvalifikačním středisku pro nevidomé 

Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 6, 160 00, tel: 235 301 194, http://www.dedina.cz/ 
 
Turnaj začíná od 9:15 hodin příchodem a registrací hráčů, v 10:00 hodin zahájením prvního kola. 
Předpokládaný konec celého turnaje s vyhlášením výsledků se očekává v 19:30 hodin nebo dříve. 
 
Pravidla turnaje - turnaj je pořádán jako „open“. Zúčastnit se může každý hráč nevidomý nebo 
slabozraký, který zná pravidla mezinárodní dámy a v den konání turnaje již dovršil 18ti let nebo je 
starší, dále pak bez omezení horní hranice věku. Hraje se na speciálně upravených hmatových 
deskách, sjednocených parametrů a se soutěžními elektronickými hodinami. Podrobné podmínky 
účasti najdete v propozicích turnaje, uvedených na internetových stránkách střediska na Dědině. 

 
Asistenti – Organizátor v místě konání turnaje zajišťuje nevidomým potřebnou asistenci. Účastník 
může mít s sebou vlastního asistenta. Všichni hráči a asistenti mají zajištěn oběd i nápoje.  
     
Startovné - Členové Společenství duševních sportů, z.s., Praha (dále jen SDS, z.s.), neplatí 
startovné. Ostatní přihlášení hráči platí za účast v turnaji 80,- Kč.  
 
Doprava - Každý účastník si zajišťuje dopravu na místo konání turnaje individuálně. 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 pak záložka popis cesty.    
 
Přihlášky: - Závazné přihlášky se jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm a svým 
telefonním kontaktem zasílejte předem, nejpozději však do 5. dubna 2019 na e-mail: 
  sdszs@seznam.cz 
případně přihlášku udělejte telefonicky na tel: 604 616 601 – SDS, z. s. 
Případné ubytování lze sjednat po předchozí dohodě u vedení střediska Bc. Naděždy Modráčkové.   
 
Organizátor turnaje -  Společenství duševních sportů, z.s., Praha, 

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko 
pro nevidomé Dědina, o.p.s. 

 
V Praze dne 28. února 2019 
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