
7 Príloha A3 

7.1 Systém kvalifikácie na majstrovstvá Slovenska 

Majstrovstiev Slovenska (MS) sa zúčastní maximálne 32 hráčov podľa celkového 

bodového zisku  zo všetkých kvalifikačných turnajov.  

Majstrovstiev Slovenska kategórie B (MS-B) sa zúčastní maximálne 32 hráčov 

podľa celkového bodového zisku zo všetkých kvalifikačných turnajov okrem hráčov, 

ktorí sa zúčastňujú hlavného turnaja. Účastníci oboch turnajov nemusia byť členmi 

Slovenského spolku scrabble. 

Majstrom Slovenska sa môže stať aj občan cudzieho štátu. 

Najneskôr dva týždne pred konaním MS určí rada SSS 32 nominovaných hráčov, 

ktorí sa kvalifikovali na MS. Okrem týchto hráčov rada SSS stanoví poradie 

náhradníkov, ktorí by v prípade neúčasti niektorého hráča nastúpili na turnaj. Každý 

z hráčov, ktorý bol určený medzi 32 nominovaných hráčov, je povinný potvrdiť alebo 

odmietnuť svoju účasť najneskôr 7 dní pred turnajom, pričom takéto jeho stanovisko 

je záväzné. Rada povolá náhradníkov podľa poradia ihneď po tom, ako jej bola 

oznámená neúčasť niektorého z nominovaných hráčov. 

Ak sa aj napriek tejto skutočnosti prezentuje v deň turnaja menej ako 32 hráčov, 

môže rada SSS podľa vlastného uváženia doplniť počet súťažiacich do max. počtu 

prostredníctvom tzv. divokých kariet. 

Priamo na 24. MS postupuje majster Slovenska z predchádzajúcich 22. 

(odložených) aj 23. majstrovstiev SR. 

V kvalifikačných turnajoch, písomných súťažiach, internetových turnajoch a na 

majstrovstvách Slovenska sa boduje poradie na 1. - 32. mieste. Za umiestnenie 

dostávajú hráči body podľa tabuľky. 

 

Tabuľka pre kvalifikačné turnaje a súťaže započítavané do Slovenského pohára : 

 

miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

body 40 35 32 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

                 miesto 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

body 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

     V prípade rovnosti bodov u viacerých hráčov, ktorí sa ocitnú v rebríčku na 

rozhraní postupového a nepostupového miesta, rozhoduje : 

• vyššia pozícia v Slovenskom pohári 

• vyššie bodové ohodnotenie v najlepšom kvalifikačnom turnaji, v prípade 

rovnosti v druhom najlepšom turnaji atď. (t. j. v prípade rovnosti bodov je zisk 

z turnajov, napr. 6 a 3 body hodnotené viac ako 6+2+1 bod, alebo 8+1 je viac 

ako 5+4 bodov)  

• vyšší počet účastí na turnajoch  



• pri zhodnosti všetkých podmienok je ďalším kritériom vyšší počet hráčov na 

danom turnaji  

Ak sa aj napriek tomu nerozhodne a hráči sú na rozhraní postupového 

a nepostupového miesta, postupujú potom všetci hráči a v prípade nutnosti rada SSS 

doplní počet nominovaných hráčov do párneho počtu podľa vlastného uváženia. 

  


