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Scrabble P řerov 19. 11. 2011 

Turnaj o 33. a další místa na mistrovství republiky  2011         
 

Místo:   Klub Teplo, Horní náměstí Přerov (nejvyšší místo 
v centru Přerova – naproti zámku).      
Sponzor:  
Česká asociace scrabble 
Zubr a.s.  
Duha Klub Dlažka 
Akce je realizována za finan ční spoluú časti 
statutárního m ěsta P řerova.   
 
Program:   
9.15 - 9,45 Příjezd, prezence  
10,00 Zahájení turnaje 
10,15 - 13,15 Vlastní turnaj – první část   
13,15 - 13,40 Pauza na oběd 
13,40 - 20,00 Vlastní turnaj – druhá část  
20,30 - 24,00 Vyhodnocení a večírek  
 

Hráči: Členové ČAS i neregistrovaní hrá či (max. 128),                                                                                                    
kteří budou v Grand Prix Scrabble 2011 na 33. - ?? míst ě  k 14.11.2011.                                                             

Rozhod čí: Kvalifikovaní rozhodčí ČAS. Hlavní rozhodčí - Dana Kučová.                                                                                                                            
Herní systém: Dle pravidel ČAS - švýcarský systém na 9 partií, nasazení dle systému ČAS             

Přihlášky:  Za přihlášené považujeme ty, kte ří se přihlásí na stránkách ČAS, a zašlou sou časně účastnický 
poplatek  do 15.11.2011. Složenkou nebo na účet 2100099908/2010 pod variabilním symbolem 393 + číslo hráče 
podle databáze.Databázové číslo se najde v Organizaci - Členové ČAS a dole je seznam všech hráčů. Později si 
ověřte, zda je místo 
Účastnický poplatek:  300,- Kč. Slevy:  50,- při zaplacení do 10. 11. 2011; 200,- členové ČAS z roku 2011;  
150,- členové klubu Dlažka. V ceně: turnaj, ob čerstvení, ob ěd, večírek.    
Storno:  Při stornu aspoň 5 dnů před turnajem je storno poplatek 100,- Kč. Později - nevracíme nic 
  
Ceny: Zajištěny pro prvních 10 hráčů a za vedlejší soutěže. Kalendář Dlažky 2012 pro každého.   
 
Doprava:  Sami. Autem do Přerova –  parkoviště přímo na náměstí. Pokud jdete pěšky od nádraží, musíte jít doleva ke 
světelné křižovatce, na ní se dejte ulicí Komenského  doprava až ke kruhovému objezdu. Na něm zahnout doleva na 
Žerotínovo náměstí a skrz něj nahoru na Horní náměstí.   
 
Strava:  Pořadatel zajistí občerstvení během turnaje pro všechny účastníky. Řízek s bramborovým salátem nebo 
zeleninový talíř.   
 
Ubytování p řed a po akcí:  Je možné si objednat dvoulůžkový pokoj v blízké ubytovně Města Přerov (bývalý Strojař) 
na ulici Velká Dlážka u mostu Míru. Jsou zde zabukované místa na akci Dlažky (telefon 973 420 450) a domluvit si 
nocleh(y) do 14.11.2011 nejpozději. Platí si každý sám na místě, cena cca 400,-  za noc za dvoulůžkový pokoj. Anebo 
si domluvte lepší ubytování sami:  Penzión Taverna (www.restauraceprerov.cz/taverna) + penzion Labuť 
(www.penzionlabut.cz) + Hotel Jana (www.hotel-jana.cz).  
 
                      Těšíme se na vás – t ěšte se i vy!                  Ing. Jaroslav Biolek - vedoucí akce (603 886 644) 
   


