
                     Duha Klub Dlažka                                                                          
(Palackého 1, 750 02 Přerov;  603 886 644  

 dlazka@dlazka.cz   www.dlazka.cz ) 

Scrabble Přerov 
23.3.2019 

18. přerovský kvalifikační turnaj na mistrovství ČR          
Místo:  Klub Teplo, Horní náměstí 9, Přerov. 49°27'19.087"N, 17°27'7.797"E  

Sponzor: Zubr a.s. a Duha Klub Dlažka. 
Akce je realizována za finanční spoluúčasti 
statutárního města Přerova. 
 
Program: 8:30 – 9:09 Příjezd, prezence    
9:10 Zahájení turnaje 
9:15 – 17:30 Vlastní turnaj  17:45  
Vyhodnocení  
Hráči: Členové ČAS i neregistrovaní hráči 

  

Rozhodčí: Kvalifikovaní rozhodčí ČAS                                                                                                       
Herní systém: Dle pravidel ČAS - švýcarský systém na 9 partií, nasazení dle systému ČAS    Body do 
Mistrovství republiky: Dle systému ČAS 

Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří se přihlásí na stránkách ČAS a zašlou účastnický 
poplatek do 20. 3. 2019 na účet u FIO banky číslo 2100099908/2010 pod variabilním symbolem 392 a svým 
jménem. Později na tel. 603 886 644. Pokud se přihlásíte na našem webu u dané akce, přijde vám 
variabilní symbol na platbu.   
 
Účastnický poplatek: 400,- Kč.  
Slevy:  50,- při zaplacení do 28. 2. 2019; 50,- členové ČAS 2019; 125,- členové klubu Dlažka; 50,- děti do 15 
let; 123,- prvničky (= ti, co jdou na svůj první kvalifikační turnaj v životě)  Storno: při storno min. 8 dnů před 
turnajem je storno poplatek 100,- Kč 
- při stornu 7 - 1 den před turnajem je storno poplatek 70% ze zaplacené částky 
- později - nevracíme nic 
Ceny: Zajištěny pro prvních 10 hráčů a za 
vedlejší soutěže.      
 
Bonus: Kalendář Dlažky 2019 pro každého, 
kdo se přihlásí i na webu Dlažky.  
Speciál program v pátek: Televizní sledování 
fotbalového zápasu Anglie - ČR 
 
Strava: Pořadatel zajistí občerstvení během 
turnaje pro všechny účastníky (vč. čaje, kávy a 
minerální vody). Oběd dle výběru (1. guláš a 
pečivo 2. zeleninový talíř) – je třeba nahlásit 
předem při přihlašování do 20.3.2019. Jinak je 
první varianta. Možnost zakoupit nápojů na 
místě. 
Ubytování: V penzionech Labuť 
(www.penzionlabut.cz) Taverna 
(www.restauraceprerov.cz/taverna). 
 
      Těšíme se na vás – těšte se i vy!                  Ing. Jaroslav Biolek - vedoucí akce (603 886 644)   


