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pořádají 
 

2. Mistrovství České republiky nevidomých a 
slabozrakých v Královské dámě pro rok 2019 – 

kategorie dospělí 
 
Termín a místo 
konání akce:    sobota 30. listopadu 2019 
     Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé 

Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 6, 160 00 
 
Program turnaje:  Sobota 9:15 – 9:30 hodin – příchod a registrace hráčů 
    10:00 hodin – zahájení 1. kola 
    12:30 – 13:00 hodin - pauza na oběd 
    od 13:15 – další kola 
    19:30 - předpokládaný konec turnaje a vyhlášení výsledků. 
 
Zvláštní pravidla 
turnaje: Při účasti 8 hráčů se hraje kruhovým systémem s časem 40‘ (minut) + 15“(sekund  - 

bonus za odehraný tah) na hráče. Při 9 - 11 hráčích se hraje švýcarským systémem 
losování na 5 kol s časem 45‘ + 15“. Při účasti 12 a více hráčů se hraje švýcarským 
systémem na 7 kol s časem 40‘ + 15“.  
V případě rovnosti bodů u dvou a více hráčů o pořadí rozhoduje kritérium SB, dále 
pak výsledek jejich vzájemné partie, větší počet remíz.  
Při rovnosti bodů a současně, při shodě ve všech pomocných kritériích u hráčů na 
prvním místě, rozhoduje dodatečná partie (baráž) o titul Mistra ČR na 30‘ + 5“.      
Turnaj v uvedené kategorii je open. Zúčastnit se může každý hráč/hráčka, nevidomý 
nebo slabozraký, který zná pravidla královské dámy (stejné jako u mezinárodní 
dámy s vítězstvím při dosažení první dámy v partii) a v den konání turnaje již dovršil 
18ti let nebo je starší, dále bez omezení horní hranice věku, pokud včas zaslal nebo 
oznámil organizátorovi svou účast nebo do turnaje poslal svou přihlášku. Titul bude 
udělen v kategorii nevidomí a v kat. slabozrací.    
 

Další pravidla:  Hraje se na speciálně upravených deskách 10 x 10 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 
soupeře.  
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Hraje se dle doporučených turnajových pravidel FMJD - Mezinárodní federace 
dámy. Organizátoři mohou změnit délku kol s přihlédnutím k počtu přihlášených 
účastníků do turnaje. Před zahájením proběhne krátká technická porada.   

 
Asistenti: Asistenti organizátora, doprovázející nevidomé hráče, jsou k dispozici 

po celou dobu konání turnaje. Vlastní asistent hráče (jeho doprovod) 
má zajištěn zdarma oběd a nápoje. Doporučuje se vzít s sebou přezutí.  
Při turnaji není možné, bez písemného souhlasu vedení střediska a 
účastníků turnaje, pořizovat fotografie a obrazový záznam.   

     
Startovné: Členové organizace Společenství duševních sportů, z.s., (dále jen 

SDS, z.s.), neplatí startovné. Členové SDS z.s., s periodou konání 
klubu 1x měsíčně, doplácí na startovném 40,- Kč. Ostatní přihlášení 
nečlenové SDS, z.s. platí startovné v plné výši tj. 80,- Kč. 

 
Ostatní poplatky: Každý hráč a asistent si zajišťují a hradí dopravu na místo konání 

turnaje sami. Přihlášení účastníci i jejich doprovod mají v ceně 
startovného uhrazeno občerstvení, oběd a nápoje. 

 
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 zajištěno pouze po předchozí 

domluvě s vedením střediska, e-mail: modrackova@dedina.cz   
tel: 235 301 194. Náklady na ubytování si hráči platí sami.  

 
Přihlášky:   Závazné přihlášky, obsahující: jméno, příjmení, datum narození,  

bydliště (nepovinné) a se svým telefonním kontaktem zasílejte 
předem, nejpozději však do 20. listopadu na e-mail:   

sdszs@seznam.cz 
případně přihlášku udělejte telefonicky 
na čísle 604 616 601 – J. Slanina, SDS, z. s.  

 
Manažér turnaje:  Společenství duševních sportů, z. s. Praha 
 
Společenství duševních sportů, z.s., Praha 
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko 
pro nevidomé Dědina, o.p.s. 
 
V Praze dne 28. října 2019 
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