
 

 

                                                                                      

 
ve spolupráci s Českou asociací scrabble pořádá 

 

VIII. mistrovství ČR železničářů ve 
SCRABBLE 

 
 

Turnaj se uskuteční v sobotu dne 14. listopadu 2009 v Hradci Králové.  Místem konání je zase-

dací místnost ředitelství TSS, a.s., Jičínská 1605, Hradec Králové.  
Místo konání se nachází cca 10 minut chůze z žst Hradec Králové hlavní nádraží (podle kolejí směr 
Týniště n.O., budova s novou žlutou fasádou).  
 

Účast v turnaji: 
Turnaje se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci ČD a.s a jejích dceřiných společností, SŽDC s.o., 
zaměstnanci zahraničních železničních správ a důchodci-bývalí zaměstnanci těchto společností. Dále 
je umožněna účast zaměstnanců dalších firem, jejichž předmětem činnosti je provozování železniční 
dopravy, výroba a opravy železničních vozidel a strojů, výstavba a opravy železničního spodku, svrš-
ku, zabezpečovacího zařízení apod. Účastníci doloží vhodným způsobem příslušnost k firmě. Stejně 

jako loni -  hrát mohou i rodinní příslušníci účastníků turnaje. 
 

Hrací systém 
Turnaj se bude hrát tzv.švýcarským systémem, počet kol (předpokládá se 5 - 7) bude upřesněn před 
zahájením turnaje v závislosti na počtu hráčů a s ohledem na možnost odjezdu. Tento hrací systém 
zaručuje, že v průběhu turnaje budou proti sobě hrát soupeři podobné výkonnostní úrovně. 
Turnaj se bude hrát podle oficiálních pravidel České asociace scrabble (ČAS) a podle soutěžního řá-
du ČAS – varianta PLUS (tj. včetně pádů a přechodníků). 
 

Ceny: 
Pro nejúspěšnější hráče jsou připraveny věcné ceny, budou uděleny i ceny ve vedlejších soutěžích 
(nejbodovanější slovo, nejlepší slovo se železniční tématikou, a další).  
 

Předpokládaný harmonogram: 
  09.30 – 10.00 prezence 
  10.00 – 10.15 zahájení, upozornění na důležité body pravidel a hracího řádu 
  od 10.15  jednotlivá kola turnaje 
vyhlášení výsledků, předání cen, zakončení – dle počtu odehraných kol cca  16 – 17 hod. 
 

Občerstvení 
Pro účastníky turnaje je zajištěno občerstvení. 

 

Přihlášky 

Zájemci se mohou přihlásit do 12 hodin dne 13. listopadu 2008. V přihlášce uveďte jméno a organi-
zační jednotku ČD resp. firmu a kontaktní adresu či telefon. Přihlášky zasílejte elektronickou poštou 

na adresu burdaz@tssas.cz nebo písemně na adresu : Traťová strojní společnost, a.s,, Jičínská 

1605, 501 01 Hradec Králové, případně  telefonicky na číslech 972 342 292, 602 736 945.   
 

Informace 
Jakékoliv  dotazy k turnaji, pravidlům, soutěžnímu řádu apod. zasílejte na výše uvedenou adresu 
k rukám ing. Zbyňka Burdy (tel. 972 342 292, 602 736 945). Potřebné informace je možno nalézt rov-

něž na internetu: http://scrabble.hrejsi.cz  
Na číslo 602 736 945 volejte i pro případné objasnění přístupových cest do místa konání. 

 

Traťová strojní společnost, a.s. 
Hradec Králové 

http://scrabble.hrejsi.cz/

