
Deskohraní, Prague 15 – 23 October 2022 
Program (EN) 

(česká verze níže) 

 

14th – preparation of the venue (all day), pick up at the airtport, … 

15th and 16th – Available tournaments: Go, Checkers, Zatre, Ubongo. Mancala boards will be 

available in Ludotheka rooms. 

17th – 20th morning, 9 – 12 o’clock – school program, teaching and mini tournaments for children in 

Beshemshe 

17th – MANCALA MEDLEY – multigame mancala tournament. Each round different mancala variant 

will be played. We will randomly choose between Toguz kumalak/korgool, Oware, Mangala, 

Bestemshe in first 4 rounds. We will repeat this for other rounds, or we add other games, like Bao, 

Kalaha, etc. Depends on number of players and their interest. But all games we will play will be know 

at the beginning of the tournament. Pairing depends on number of players (Swiss or round robin). 

18th – BAO tournament. This tournament may not be played at Deskohrani venue. See notes. 

19th – Available tournaments: Frisian dama or Azul. 

20th – Available tournaments: Go 9x9 

21st – MANGALA tournament. This tournament may not be played at Deskohrani venue. See notes.  

22nd – TOGUZ KUMALAK/KORGOOL RAPID tournament. 

23rd – OWARE tournament.  

 

Notes: 

During days with no mancala tournaments in shedule you can enjoy playing hudreds of games in 

Ludotheka – space for playing just for fun. Or you can explore Prague City. 

Monday – Thursday morning there is special program for schools only. We will appreciate help with 

teaching Beshemshe and running mini tournaments. This program is organized for children 9 – 15 

years old. 

Mangala and Bao can be played at Deskohrani venue between 1pm and 4pm, or in near by 

restaurant or Kotin’s flat in the afternoon and evening. We did not get separate tournament room. 

We will discuss with interested players what is best after their arrival or you can write prefered 

variant to federace@mankala.cz. 

 

Tournament systems and time for each player will be decided depends on number of players. 

Expected is Swiss system for 9 and more players, round robin for 8 or less, 20+ min. (fisher clock) for 

Toguz and Oware, 10+ min. for Mangala.  
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Deskohraní, Praha 15. – 23. října 2022 
Program (CZ) 

 

14. 10. – příjezdy zahraničních účastníků a příprava 

15. 10. a 16. 10. – v programu je spousta jiných turnajů, mankala bude k dispozici v rámci Ludotéky 

17. – 20. ráno mezi 9h a 12h školní program – výuka a miniturnaje v Bestemshe (pomocníci vítáni) 

17. 10. večer – Mankala Medley, nebo-li víceboj. První čtyři kola budeme hrát Toguz kumalak, 

Oware, Mangalu a Bestemshe v náhodně vylosovaném pořadí. Dle počtu a zájmu hráčů v dalších 

kolech zopakujeme, anebo přidáme další hry, např. Bao nebo Kalahu. Tedy v každém kole se hraje 

jiná hra, všichni hráči hrají v daném kole stejnou hru. Párování dle počtu hráčů (Swiss či každý 

s každým). Všechny hry, které se budou hrát, budou určeny na začátku turnaje.  

18. 10. – BAO – tento turnaj může probíhat v prostorách Deskohraní v odpoledních hodinách (cca 13 

- 16), ve večerních hodinách na Deskohraní již není místo v samostatné turnajové místnosti, v případě 

zájmu hrát pouze večer bude asi lepší zamluvit nějakou restauraci nebo hrát u nás doma v Praze-

Satalicích. Začneme-li brzo odpoledne, než se navečer zaplní Ludotéka, bude možno hrát na 

Deskohraní. 

19. 10. – Hrajeme Frískou dámu (Frysk) nebo Azul. 

20. 10. - Hrajeme Go 9x9 

21. 10. – MANGALA – stejná situace jako u BAO.  

22. 10. – TOGUZ KUMALAK/TOGUZ KORGOOL RAPID. Celodenní turnaj. 

23. 10. – OWARE. Celodenní turnaj. 

 

Turnajový systém bude záležet na množství hráčů, předpoklad je Swiss při 9 a více, 8 a méně každý 

s každým. Čas na hráče u Toguzu a Oware min. 20 min. + přidaný čas na tah, Mangala min. 10 min + 

přidaný čas na tah.  

Zájemci o účast v turnajích BAO a MANGALA ideálně předem napište na federace@mankala.cz, 

abychom se domluvili, kdy a kde.  
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