Zpráva o průběhu Dominion Tour
Na 12. ročníku mezinárodního festivalu deskových
her v Praze na Deskohraní 7.10.2012 se uzavřela
cesta 3. ročníku Dominion Tour, série turnajů po celé
republice ve hře Dominion.
Celá série Dominion Tour se mohla uskutečnit díky sponzorovi celé akce, firmě
Albi. Díky klubům deskových her a partám nadšenců pro deskové hry po celé
republice, se Dominion Tour zrealizovala nakonec v tomto rozsahu.
Dominion Tour provázela také velká publicita: kromě samotných klubů, kteří si v
místech turnaje zajišťovali propagaci sami, nás podpořili: webové servery –
Frodovy deskové hry, www.deskove-hry.com, www.duha.cz,
http://novojicinsky.denik.cz a další lokální periodika. Díky několika knihovnám, ve
kterých se pořádala Dominion Tour, nás podpořily také další knihovny.
Během celého roku mohli přijít začátečníci, kteří si chtěli hru vyzkoušet i zkušení
hráči Dominionu a zahrát si na některé z podpůrných akcí Dominion Tour. Před
každým turnajem se vyučovala pravidla. O pohodlí a občerstvení hráčů se starali
organizátoři jednotlivých turnajů. Zahrát si mohl přijít kdokoliv, některá kola byla
doménou dospělých, jinde přišly hrát především děti. Dominion Tour proběhla
v těchto městech: Ústí nad Orlicí 2x, Liberec, Týniště nad Orlicí, Plzeň, Karlovy
Vary, 5x Praha, Dobříš, České Budějovice, Hradec Králové, Mohelnice, 2x Brno,
Tišnov, 2x Olomouc, 2x Ostrava, 2x Kopřivnice, Choceň, Hořovice, Třebíč, Příbor,
Rudná u Prahy, Strakonice.
Finále proběhlo na Deskohraní ve 27 hráčích – nejlepší hráči celé série Dominion
Tour 2012. Turnaj mistrovství republiky se odehrál v Ústřední městské knihovně
Praha. Hrálo se na 7 finálových kol předem připravených balíčků ve 3 hráčích. Na
juniorské finálové soutěži se hrálo na
5 kol s předem připravenými balíčky.
Třetí místo z juniorského
dominionového finále získala Petra
Vaníková z Týniště nad Orlicí, druhé
místo obsadil její bratr Jan Vaník a na
titul juniorského mistra republiky v
Dominionu dosáhl Radek Cibulka z
Plzně. Třetí místo o titul mistra
republiky si zasloužil Petr Weida z
Prahy, druhé místo vybojoval Tomáš
Lamser z Brna a pohár mistra
republiky a zlatou medaili obhájil již
podruhé Jan Vaněček z Hradce
Králové, který si kromě zlaté medaile a titulu mistra republiky, odnesl rozšíření
Dominion Prosperity od Albi.
Juniorská kategorie i v letošním roce slaví velký úspěch. Celkem Dominion v
letošním roce hrálo 86 juniorů do 13 let. Postupujících do finálového turnaje bylo

nakonec 23, finálového turnaje se zúčastnilo 13 juniorů. Nejmladší hráčkou
finálového juniorského turnaje byla v letošním roce 7-letá Sára.
V turnajích si zahrálo (včetně finále) 557 hráčů z celé republiky.
Odehrálo se kolem 1000 jednotlivých her, první kolo obvykle
v předepsané kombinaci – Náves, další kola se pak balíčky
losovaly, což vedlo občas k zajímavým herním situacím. Ve finále a
v některých nahlášených místních turnajích se sady losovaly
rozhodčím.
Do všech turnajů se rozdaly ceny v hodnotě celkem za více než 36.000 Kč.
Jednalo se o poukázky na nákup her v hodnotě více než 24tis. Kč, deskové hry od
firmy Albi a ceny, které zajistili samotní jednotliví organizátoři.
Z původně stanovených 20
turnajů – 10 hlavních s hlavním
rozhodčím, který přijel
z hlavního štábu- Duha-Děsír – a
10 místních turnajů, které
pořádali organizátoři ve svých
městech – se přihlásilo ještě
dalších 10 organizátorů navíc. V
letošním roce se tedy konalo 30
různě velkých akcí ve hře
Dominion.
Série turnajů byla ve většině
měst úspěšnější než v loňské
sezóně, pouze v jednom případě musel být turnaj zrušen bez náhrady z důvodu
nedostatečného počtu přihlášených hráčů. V jednom případě byl turnaj přeložen
na jiný termín do města poblíž plánovanému, z důvodu zrušení tamního konání
Bambiriády. V dalších městech se organizátoři předháněli v počtu hráčů.
Nejvíce hráčů už tradičně přišlo na hlavní turnaj v Brně, (už třetí rok si drží příčku
na 36 hráčích), ten samý počet hráčů přišel bojovat o prvenství na místním
turnaji v Českých Budějovicích. Třetí v žebříčku počtu hráčů na turnaji se umístil
KDH Bedna s 31 hráči. Nejméně hráčů přišlo na hlavní turnaj v Liberci (12
hráčů), na některé místní turnaje přišlo 7-10 hráčů. Nicméně v dobré zábavě
komorní atmosféra nijak nepřekážela, naopak hráči odcházeli spokojení, protože
menší počet hráčů buď vedl ke svižnější hře nebo ke správnému pochopení
pravidel u nováčků.
Na Dominion Tour se letos podíleli tito organizátoři: Hlavní štáb – Jakub Těšínský,
Zdeňka Gašparíková, rozhodčí – Miloš Čeřovský, Jan Beran, Petr Gašparík a
nováčkové mezi rozhodčími Pavel
Ranocha a Jan Vaněček.
Turnaje pořádali místní kluby, organizace
i jednotlivci: Kopřivnice – KDKH Deska,
Ostrava – KDH Korunka, České
Budějovice – TK Toulavý vítr, obchod
Labyrint a DDM, Tišnov – Klub Odyssea,

Liberec – Čajovna 82 vůní, Ústí nad Orlicí – Klub Exit, Nové Město nad Metují – MC
Na Zámečku, Plzeň - KDH Bedna, Choceň – KDH Griffin, Brno I. a II. - Knihovna J.
Mahena, Jarek Zůda a Čajovna za zrcadlem, Praha – KDH Stoh, DDM Praha 8, KDH
Uhříněves – Karel Nenička, Duha Outpost, 2x Olomouc – KDH při DDM, Karlovy
Vary – Krajská knihovna, Hradec Králové – Skautský oddíl Poutník, Třebíč – KDH
Halahoj, Hořovice - KDH Kostka, Rudná – ČSOP Žlutý květ, Týniště nad Orlicí –
DDM Sluníčko, Dobříš – TOM Fantan, Příbor – Josef Bohumínský, Strakonice – DDM,
Mohelnice – Gamecon.
Všem hráčům děkujeme za přízeň, síti organizátorů jednotlivých turnajů
děkujeme za spolupráci v letošním ročníku. Doufáme, že se s Vámi zase v
nejbližší době sejdeme.
Zdeňka Gašparíková
Duha-Děsír

Vyúčtování Dominion Tour - Albi
datum

popis

26.1.2012

ostatní org. náklady a propagace

Zaplatil DuhaDěsír

Zaplatilo Albi

60.000 Kč

Leden 2012 Albi zasílá celkem poukázky 300Kč 30ks

9,000 Kč

Albi zasílá celkem poukázky 400Kč 20 ks

8,000 Kč

Albi zasílá celkem poukázky 500Kč 20ks

10,000 Kč

Albi zasílá celkem poukázky 700Kč 20 ks

14,000 Kč

Albi zasílá Roh hojnosti 549 Kč 5ks

2,745 Kč

Albi zasílá Pobřeží Kč 820 Kč 5ks

4,100 Kč

Albi zasílá karetní Ubongo 279Kč 3 ks

837 Kč

Albi zasílá 6-bere 280 Kč 2 ks

560 Kč

Albi zasílá Bobří banda 279 Kč 3ks

837 Kč

Albi zasílá Myši v čokoládě 279 Kč 2ks

558 Kč

Albi zasílá Osadníci karetní hra 280 Kč 2ks

560 Kč

Albi zasílá Střelené kachny 280 Kč 2 ks

560 Kč

Celkem přijato

51.757 Kč

22.5.2012

placená zálohová faktura

50.000 Kč

1.10.2012

Rozdáno ceny

36.259 Kč

Zbývá ještě zaplatit/předat
Vrátit nevyužité poukázky 300Kč 16ks

4,800 Kč

Vrátit nevyužité poukázky 400Kč 4ks

1,600 Kč

Vrátit nevyužité poukázky 500Kč 7ks

3.500 Kč

Vrátit nevyužité poukázky 700Kč 6ks

4.200 Kč

Vrátit nevyužitou hru 6 bere 1 ks

280 Kč

Vrátit nevyužitou hru Bobří banda 1ks

279 Kč

Vrátit nevyužitou hru Střelené kachny 1ks

280 Kč

Vrátit nevyužitou cenu karetní hru Osadníci z Katanu 1
ks

280 Kč

Vrátit nevyužitou cenu Ubongo karetní hra 1ks

279 Kč

Celkem vráceno

15.498 Kč

závěrečná faktura
Celkem

10.000 Kč
111.757 Kč

111.757 Kč

