
 

 

PROPOZICE 
 

Praha - krajské kolo Mistrovství ČR v deskové hře 
 

QUORIDOR 
 

Všeobecné informace: 

Jedná se o soutěž vyhlášenou MŠMT – typ B – soutěže celostátního charakteru 
 

Druh soutěže:  

Postupová soutěž ve hře Quoridor se skládá z krajských přeborů a celostátního finále. Jako 

předstupeň krajského kola lze pořádat i kola obvodní. 
 

Pořadatel: 

DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00 
 

Termín konání krajského kola Praha: 

středa 4. 11. 2015 od 14:30 hod. 

(přihlášení do soutěže je možné i na místě, nejpozději ve 14:00 – 14:30 hod.) 

Pokud se hru chcete zdarma naučit před konáním krajského kola, můžete navštívit každou středu, 

v době od 14:30 do 16:30 hod., Otevřený klub Síť, DDM Praha 2, Slezská 21 (Nutné se objednat 

předem na tel: 222 250 678, mobil: 602 532 553, e-mail: radana.srncova@ddm-ph2.cz). 
 

Garant krajského kola ve hře  QUORIDOR: 

Mgr. Srncová Radana – vedoucí oddělení OA a PR  

(tel: 222 250 678, mobil: 602 532 553, e-mail: radana.srncova@ddm-ph2.cz) 

 
 

Rozdělení kategorií: 

1. kategorie – rok narození 2002 a mladší 

2. kategorie – rok narození 1998 – 2001 

3. kategorie – rok narození 1997 a starší 

 
 

Přihlášky: 

Přihlásit se lze u organizátora krajského přeboru na adrese: 

DDM Praha 2, Slezská 21, 120 00 Praha 2, nebo emailem: radana.srncova@ddm-ph2.cz 
 

Přihlásit se lze do naplnění kapacity dané kategorie. Pro start účastníka v krajském přeboru 

není rozhodující místo bydliště, jeden účastník se však smí zúčastnit jen jednoho krajského 

přeboru. V případě, že někdo absolvuje stejnou soutěž ve dvou různých krajích, bude 

diskvalifikován. 
 

Forma krajských přeborů: 

Hraje se podle standardních pravidel hry, tah jednoho hráče však může být organizátorem 

časově omezen na jednu minutu. O pořadí hráčů rozhodují herní body, v případě shodnosti 

pak body doplňkové. V případě rovnosti bodů a tedy i pořadí na některém z prvních tří míst 
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celkového pořadí si soutěžící se shodou zahrají partii navíc. Tato partie rozhoduje pouze 

o pořadí hráčů, kteří měli stejně bodů, nemůže tedy změnit pořadí ostatních hráčů. Na krajské 

a celostátní úrovni hrají hráči vždy ve dvou. 

 

Postupový klíč: 

Z každého krajského přeboru postupují do celostátního finále dva nejlepší z každé kategorie. 

Účastník na třetím místě získává pozici náhradníka pro případ neúčasti jednoho 

z postupujících.  

Krajský organizátor má právo udělit jednu „divokou kartu“ pro jednoho soutěžícího navíc. 
 

Startovné: 

20,- Kč/účastník 
 

Ceny: 

Medaili, diplom a hodnotnou věcnou cenu obdrží první tři soutěžící v každé kategorii. 
 

Další informace: 

Podrobnosti o probíhajících kolech: www.ddm-ph2.cz nebo www.mcr-hry.cz.  
 

Finále: 

Celorepublikové finále organizuje Česká pedagogická komora (koná se v sobotu 28. 11. 2015 

v DDM Praha 2). 
 

 

        Mgr. Radana Srncová 

  vedoucí OA a PR 

 

 

 

Dřevěná abstraktní hra, ve které může zabloudit úplně každý! 

 

Dřevěná abstraktní hra, ve které bludiště stavíte a současně z něj hledáte cestu ven. Cílem této 

zábavné logické hry je dostat svou figurku na protilehlou stranu hrací desky. Váš protihráč 

Vám to bude ale komplikovat pomocí zdí, které Vám bude stavět do cesty. Stejnou možnost 

zpomalit soupeře máte i Vy. Komu se podaří dosáhnout cíle dříve? 
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