
PROPOZICE  KRAJSKÉHO KOLA MISTROVSTVÍ ČR  

V DESKOVÝCH HRÁCH 2017 

PARDUBICKÝ KRAJ 

 
 

 

 

 

 

Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 

 

RUMMIKUB 

 Všeobecné informace: Jedná se o soutěž vyhlášenou MŠMT – typ C – soutěže 

celostátního charakteru 

 Druh soutěže: Postupová soutěž ve hře RUMMIKUB se skládá z krajských přeborů a 

celostátního finále. 

 Pořadatel krajského kola: SVČ ANIMO, Žamberk. 28. Října 713, Žamberk, 564 01 

 Termín konání krajského kola Žamberk: pátek 27. 10. 2017 od 13.00 hod.  

 Garant krajského kola ve hře RUMMIKUB: Pavel Fiala, telefon 465 617 741, mobil 603 

876 667, e-mail fiala.animo@atlas.cz 

 Rozdělení kategorií: 

o kategorie – rok narození 2004 a mladší 

o kategorie – rok narození 2000– 2003 

o kategorie – rok narození 1999 a starší 

 Přihlášky: Přihlásit se lze u organizátora krajského přeboru na adrese SVČ ANIMO, 

Žamberk. 28. Října 713, Žamberk, 564 01 nebo e-mailem: fiala.animo@atlas.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. Přihlášení do soutěže je možné i na místě, 

nejpozději v 9.00 hodin. 

 Forma krajských přeborů: Hraje se podle standardních pravidel hry, tah jednoho 

hráče je však omezen na jednu minutu. Pořadí hráčů rozhodují herní body, v případě 

shody pak body doplňkové. V případě rovnosti bodů, a tedy i pořadí na některém z 

prvních tří míst 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. 

 Postupový klíč: Z každého krajského přeboru postupují do celostátního finále dva 

nejlepší z každé kategorie. Účastník na třetím místě získává pozici náhradníka pro 
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případ neúčasti jednoho z postupujících. Krajský organizátor má právo udělit jednu 

„divokou kartu“ pro jednoho soutěžícího navíc. 

 Startovné: 30 Kč/účastník 

 Ceny: Diplom a hodnotnou věcnou cenu obdrží první tři soutěžící v každé kategorii. 

 Finále: Celorepublikové finále organizuje Česká pedagogická komora (koná se v 

sobotu 2. 12. 2017 v DDM Praha 2). 

 

CORTEX 

 Všeobecné informace: Jedná se o soutěž vyhlášenou MŠMT – typ C – soutěže 

celostátního charakteru 

 Druh soutěže: Postupová soutěž ve hře CORTEX se skládá z krajských přeborů a 

celostátního finále. 

 Pořadatel krajského kola: SVČ ANIMO, Žamberk, 28. Října 713, Žamberk, 564 01 

 Termín konání krajského kola Žamberk: pátek 27. 10. 2017 od 9:00 hod.  

 Garant krajského kola ve hře CORTEX: Pavel Fiala, telefon 465 617 741, mobil 603 

876 667, e-mail fiala.animo@atlas.cz 

 Rozdělení kategorií: 

o kategorie – rok narození 2004 a mladší 

o kategorie – rok narození 2000 – 2003 

o kategorie – rok narození 1999 a starší 

 Přihlášky: Přihlásit se lze u organizátora krajského přeboru na adrese SVČ ANIMO, 

Žamberk. 28. Října 713, Žamberk, 564 01 nebo e-mailem: fiala.animo@atlas.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. Přihlášení do soutěže je možné i na místě, 

nejpozději v 9.00 hodin. 

 Forma krajských přeborů: S jednou výjimkou se hraje podle standardních pravidel 

her. Pokud hráč zakryje kartu rukou a pak uvede nesprávnou odpověď, musí vrátit 

jednu svou kartu. V případě, že nemá kartu, ale vlastní již čtvrtinu mozku, musí vrátit 

tu. O pořadí hráčů rozhodují herní body, v případě shodnosti pak body doplňkové 

(počty získaných čtvrtin mozku, pak počty karet).  

V případě rovnosti bodů a tedy i pořadí na některém z prvních tří míst 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. 

 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: 30 Kč/účastník 

 Ceny: Diplom a hodnotnou věcnou cenu obdrží první tři soutěžící v každé kategorii. 

 Finále: Celorepublikové finále organizuje Česká pedagogická komora (koná se v 

sobotu 2. 12. 2017 v DDM Praha 2). 
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