
 
Duha Klub Dlažka Přerov (www.dlazka.cz)  

Scrabble dvojic  
26. 3. 2011 v rámci víkendu stolních her v P řerově   

 
Prezence:   12,30 – 12,59 hod.  Hra:   13,00 - 18,00   
Poté pro zájemce Jarní večírek (hudba, zpěv, stolní hry) Ukončení:  ??  hod.  

 
Místo: Jídelna Prechezy, náb řeží 

Beneše 24, P řerov – vstup od Be čvy  
 

Herní systém:  Ohýbaná varianta 5 partií 
švýcarským systémem.   

Na tah:  2 minuty        Rozhod čí: Zajištěn.  
Hrací doba:   45 minut + dohrávka (2 

tahy).  
Další specifika:  Zbylá písmena se 

odpočítávají. Maximálně 64 dvojic hráčů.  
Partneři sedí naproti sobě, nesmí se radit 
a diskutovat o tazích či pomoci. Hraje se 
podle pravidel ČAS ohýbaného scrabble. 

Sčítají se body obou hráčů. O pořadí  
rozhoduje počet vítězství a v případě rovnosti rozdíl skóre.  

 
Občerstvení zajišt ěno: B ěhem akce:  Káva, čaj, minerálka,  pečivo, pomazánka ... na 
závěr večeře (guláš nebo zeleninový talíř). 
Na večírku : Je možné zakoupit pivo Zubr 11 stupňů či jiné nápoje a občerstvení.  
 
Přihláška na adresu:  DUHA Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 02 nebo mailem 
dlazka@dlazka.cz do 23. 3. 2011. Uveďte jméno, telefon, mail.  Po 23. 3. 2011 si ověřte, 
zda je ještě místo -  603 886 644.  
Startovné: Dvojice 450,- Kč na účet 2100099908/2010 vs. 3922) do 23. 3. 2011. Pro členy 
Klubu Dlažka je sleva 50,- Kč/osoba. Při zaplacení před 10. 3. 2011 je sleva 50,- na dvojici. 
 
Ubytování p řed akcí, p řípadně po akci:  Je možné si objednat dvoulůžkový pokoj v blízké 
ubytovně Města Přerov (bývalý Strojař) na ulici Velká Dlážka u mostu Míru.  Na stejném 
nábřeží jako Precheza – cca 600 metrů proti proudu Bečvy. Je třeba označit v přihlášce do 
23. 3. 2011 nejpozději. Platí si každý na místě, cena cca 400,-/noc za dvoulůžkový pokoj.   
 
                            Jaroslav Biolek – vedoucí turnaje 
 

Upozorn ění na další víkendové možnosti 
Je možné přijet už v pátek a sledovat hromadně zápas Španělsko – Česko (fotbal). 
V sobotu dopoledne doporučujeme navštívit skvělý zámek = muzeum se skvělými 
expozicemi – lovci mamutů, vývoj školství a další. Případně ornitologickou stanice se 
skvělými exponáty. Nebo bazén (možno i po turnaji).  
Je možno přijet už na dopolední turnaj ve hře Dominion případně si zahrát stolní hry na 
stejném místě. Je možné si objednat i na 12,30 oběd (polévka čočková, vepřová kýta, rýže 
za 85,- Kč).  
O den později proběhne na stejném místě turnaj ve scrabble – klasický kvalifikační turnaj. 


