
Bodování – Zvláštní cena „Genius loci“ 2019-2020 
 
 
1. Turnaj – Hokej (dvojice)  - uděleno 

 
Knedlík – 2x žetony Genius loci: za statečnost se kterou hrál po celý turnaj a 
za neobyčejnou vytrvalost v zápase s Terminátorem o postup do finále 
Zikmund – 1x žeton Genius loci: za suverénní výkon se 7mi výhrami 
Maple – 1x žeton Genius loci za 2 body s týmem Nerozhodní, které jako 
jediný dokázal porazit   
Růža – 1x žeton za statečný výkon, kdy turnaj odehrála prakticky sama 

 
   

2. Turnaj – Česká dáma  - uděleno 
 
Lišák – 1x žeton Genius loci: za velmi dobrý výkon v turnaji   
Otazník – 1x žeton Genius loci: za vytrvalost a jako inspiraci do dalších 
turnajů 
S.A. – 1x žeton Genius loci: za nejlepší místo dívky v turnaji 
Iris – 1x žeton Genius loci:  za velmi pěknou remízu v partii z vice mistryní ČR!        
 

 
3. Turnaj – Monopoly Cheaters Edition  

 
Růža  – 1x žeton Genius loci: za velmi dobrý výkon v turnaji   
Knedlík  – 1x žeton Genius loci: aby jej opustila smůla a jako inspirace do 
dlaších turnajů 
S.A. – 1x žeton Genius loci: za nejlepší místo dívky v turnaji 
Daddy  – 1x žeton Genius loci:  za rekod v zisku kapitálu v jednom herním 
kole ve výši 5490 MM! 
Bárt  – 1x žeton Genius loci: za skvělou  propagaci Deskovek             
 
 

4. Turnaj – Osadníci z Katanu  
 
Terminátor  – 2x žeton Genius loci: za velmi dobrý výkon v turnaji a dokonalý 
kostým Osadníka z Katanu   
Lišák  – 1x žeton Genius loci: za dokonalý kostým Osadníka z Katanu  
S.A. – 1x žeton Genius loci: za nejlepší místo dívky v turnaji 
Daddy  – 1x žeton Genius loci: za velmi dobrý výkon v turnaji a kostýmový 
doplněk ve stylu Osadníka z Katanu ! 
Goofy  – 1x žeton Genius loci: za statečný a vyrovnaný výkon v obou kolech              

 
 
5. Turnaj – Dostihy a sázky (dvojice)  

 
Růža  – 1x žeton Genius loci: za velmi dobrý výkon v turnaji a osamocenou 
úspěšnou dohrávku turnaje   
S.A. – 1x žeton Genius loci: za nejlepší zvolnou taktiku v turnaji 
Vykřičník – 1x žeton Genius loci: za vynikající týmovou spolupráci  
Otazník  – 1x žeton Genius loci: za statečný výkon do poslední chvíle! 



Mimi – 1x žeton Genius loci: pro štěstí, aby jej definitivně opustila smůla 
z posledního turnaje ! 
 
 

6. Turnaj – Repello  
 
Terminátor  – 1x žeton Genius loci: za nejlepší kombinace v turnaji, které 
vedly do přesvědčivého vítězství a rekord dne v jedné hře 28 bodů! 
Janar  – 1x žeton Genius loci: nejlepší žena mezi účastníky 5. místo!  
Bárt  – 1x žeton Genius loci: za největší výkonnostní houpačku: 1. místo a 8 
bodů v prvním kole a poslední místo a 2 body v kole druhém! 
Knedlíkovi  – 1x žeton Genius loci: za zisk dvou zlatých žetonů!  

 
 
7. Turnaj – Othello  

 
Maple  – 1x žeton Genius loci: za přesvědčivé vítězství a plný zisk bodů! 
S. A.  – 1x žeton Genius loci: nejlepší dívka mezi účastníky a 3. místo!  
Bárt  – 1x žeton Genius loci: za otočku počáteční nepřízně Štěstěny“. 
Růža – 1x žeton Genius loci: za trvalý optimismus a nadšení ze hry!    

 
 
9.   Turnaj – Karty Mrtvého muže (dvojice) 

 
Maple  – 1x žeton Genius loci: a všem dále za pokoronavirovou účast. 
Irenka  – 1x žeton Genius loci:   
Vykřičník  – 1x žeton Genius loci:. 
Otazník  – 1x žeton Genius loci:     
Knedlík  – 1x žeton Genius loci:    
Helenka  –  1x žeton Genius loci:  
Lišák - 1x žeton Genius loci:  

 
 
8.   Turnaj – Carcassonne + 5. rozšíření „Opatství a starosta“ 

 
Erik  – 2x žeton Genius loci: za mimořádný výkon ve svém věku a nadšení ze 
hry. 
Nikita– 1x žeton Genius loci: za statečnost ve hře a jako motivaci do dalších 
turnajů Deskovek      
Terminátor  – 1x žeton Genius loci: za statečný návrat k Deskovkám   
Helenka  –  1x žeton Genius loci: statečný výkon nad mapou Carcassonne  
Lišák - 1x žeton Genius loci: za absolutní bodový zisk v turnaji   

 
10.   Turnaj – Ticket to Ride 

 
Daddy  – 3x žeton Genius loci: za nezdolný zájem o Deskovky, nadšení, 
vytrvalost a nezapomenutelné úspěchy v sezóně 2019-2020 … 2021…      
Pavla  – 1x žeton Genius loci: za vítězství v turnaji TtR a skvělý výkon    
Otazník  – 1x žeton Genius loci: za návrat k Deskovkám, kterého si vážíme     
Maple  –  1x žeton Genius loci: za mimořádnou kliku ve hře až do konce!  
Helenka - 1x žeton Genius loci: za statečnost a herní nadšení   



11.   Turnaj – Prší 48 
 
Helenka  – 1x žeton Genius loci: za dokonalou souhru v 1. kole turnaje     
Lišák  – 1x žeton Genius loci: za vyrovnaný výkon v obou kolech      
S.A.  – 1x žeton Genius loci: za vynikající výkon v 1. kole 
     
 


