
Liga Mariáše Ďáblové Praha, z.s.

1. Ligu Mariáše organizuje  Klub netradičních her Ďáblové Praha,  z.s.,  Viktorinova 1210/8, 
Praha 4

2. Ligy se může zúčastnit  pouze člen Klubu netradičních her Ďáblové Praha, z.s.  (dále jen 
hráč).

3. Liga Mariáše probíhá formou partií. Partie se mohou zúčastnit 3 nebo 4 hráči. 
4. Partie musí být svolána přes internetovou stránku. Do doby, než bude internetová stránka v 

provozu, svolávají se partie osobní domluvou, telefonicky nebo emailem. 
5. Výsledek každé partie zašle na předepsaném formuláři svolavatel emailem řediteli soutěže.
6. Každý začínající hráč má elo 1.700, což je současně minimální elo. Toto elo se mění všem 

účastníkům partie po jejím skončení a nahlášení výsledků.
7. První ročník Ligy Mariáše je vypsán na období od 19. 3. 2016 do 24. 6. 2016.
8. Vklad přihlášeného člena je 100,-- Kč na ročník. Z tohoto vkladu je minimálně 50% na ceny 

pro oceněné vítěze na 1. až 3. místě.
9. Vyhlášení  výsledků  1.  ročníku  proběhne  27.  6.  2016  ve  20.00  hodin  v  CST  Ďáblice. 

Poslední výsledky musí být nahlášeny do 25. 6. 2016. 
10. První ročník je vyhlášen ve voleném Mariáši ve třech nebo čtyřech hráčích.
11. Hráči začínají partii se stejným vkladem. Po skončení partie se spočte hotovost všech hráčů 

a vítězem se stává hráč s nejvyšší hotovostí, druhý je hráč s druhou nejvyšší hotovostí, atd. 
12. Žebříček, který je současně oficiálním pořadím, vydává ředitel soutěže a zveřejňuje jej na 

internetové stránce klubu. 
13. Po skončení ročníku se žebříček nuluje. Žebříček uplynulé sezóny zůstává jako oficiální 

nasazovací žebříček pro případné turnaje hrané jiným herním systémem. Tento nasazovací 
žebříček se aktualizuje souběžně s aktuálním žebříčkem daného ročníku.

14. Elo každého hráče je počítáno dle tohoto algoritmu 
2 = -(Ro – Rop)/400
We = 1/(10²
kde We je očekávaný výsledek partie podle elo hráčů.
Rn = Ro + K(W – We)
kde Rn je nové elo hráče, 
Ro je původní elo hráče,
K je koeficient výkonnostní kategorie hráče
W je bodová hodnota za umístění v partii.

15. Bodové hodnocení jednotlivých her:
hra 0,10
sedma 0,20
stovka  0,40
betl 1,50
durch 3,00
při červených trumfech je hodnota dvojnásobná
při hře s flekem je hodnota dvojnásobná, při RE čtyřnásobná, při TUTY osminásobná, atd.

16. Za renonc hry, kterým je hra nenávratně znehodnocena (nevratný renonc) se odečte hráči, 
který renonc způsobil celá hodnota hry. Za drobné renoncy, po kterých lze ve hře pokračovat 
nebo kdy nebyla ještě konkrétní hra vyhlášena, se odečte v 1. případě 1,00 a v každém 
dalším případě 5,00.

17. Za renonc je považováno:
a) nepřiznání barvy (bylo-li zahráno, je hra znehodnocena),
b) nepřebití nižší karty (bylo-li zahráno, je hra znehodnocena),
c) nesprávné vynesení (bylo-li zahráno, je hra znehodnocena), 
d) řezání a míchání karet, signály, ovlivňování, prozrazení karty spoluhráči,
e) nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení,



f) změna či nahlížení do talonu volícím hráčem po okomentování hry,
g) neoprávněné shlédnutí talonu jiným hráčem,
h) každé druhé a další rozdání,
i) evidentní zamíchání karet po jejich odložení po ukončení hry,
j) eso nebo desítka v talonu vyjma betla a durcha,
k) napovídání při neložené hře ve stadiu vyložených karet.

18. Reklamace renoncu je možná jen do složení karet k rozdání. 
19. Ředitelem soutěže byl pro tento ročník ustanoven ing. Miloslav Fuček. 

V Praze dne 17. 3. 2016


