
              Duha Klub Dlažka                                                                
Palackého 1, 750 02 Přerov;  581 331 438; 603 886 644;  

dlazka@dlazka.cz    www.dlazka.cz  

Scrabble P řerov 27.3.2011 
Kvalifika ční turnaj na mistrovství republiky          

Místo:   Precheza, Nábřeží Dr. E. Beneše 24 – jídelna,  Přerov.   
Sponzor: Zubr a.s. a Duha Klub Dlažka. 
Akce je realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova. 
 
Program:  8.00 - 8,45 Příjezd, prezence   9,00 Zahájení turnaje 
9,15 - 12,15 Vlastní turnaj – první část  cca 12,15 - 13,00 Pauza na oběd 
13,00 - 17,00 Vlastní turnaj – druhá část 17,00 - 17,30 Vyhodnocení  
Hráči:  Členové ČAS i neregistrovaní hráči, max. 128 hráčů                                                             
Rozhod čí: Kvalifikovaní rozhodčí ČAS- paní Dana Kučová                                                                                           
Herní systém: Dle pravidel ČAS - švýcarský systém na 8 partií, nasazení dle systému ČAS                         
Body do Mistrovství republiky: Dle systému ČAS 

Přihlášky:  Za přihlášené považujeme ty, kte ří zašlou vypln ěnou p řihlášku poštou či mailem stejné údaje 
na dlazka@dlazka.cz   a zašlou sou časně účastnický poplatek  na adresu kanceláře klubu do 23. 3. 2011 = 
uzávěrka turnaje (odešlete do 23. 3. 2011 peníze složenkou nebo na účet u FIO banky číslo 2100099908/2010 
pod variabilním symbolem 392). Později si ověřte, zda je místo. Účastnický poplatek:  350,- Kč. Slevy:  50,- při 
zaplacení do 10. 3. 2011; 70,- členové ČAS z roku 2011; 120,- členové klubu Dlažka.   
Storno:  při storno měsíc před turnajem je storno poplatek 30,- Kč 
- při stornu 7 dnů před turnajem je storno poplatek 140,- Kč 
- při stornu 6-1 den před turnajem je storno poplatek 80% ze zaplacené částky 
- později - nevracíme nic 
  
Ceny: Zajištěny pro prvních 10 hráčů a za vedlejší soutěže. Kalendář Dlažky 2011 pro každého.   
 
Doprava:  Sami. Autem do Přerova –  parkoviště před hlavní budovou Precheza  (leží vedle železničního mostu, 
pokud jedete po okruhu, musíte na nábřeží u SME zabočit podél řeky Bečva). Pokud jdete pěšky od nádraží, 
musíte z nádraží jít doleva k řece Bečvě a přejít most u SME a odtud cca 300 metrů k Precheze.    
 
Strava:  Pořadatel zajistí občerstvení během turnaje pro všechny účastníky. Pro přihlášené a zaplacené do 
23.3.2011 i oběd dle výběru (vývar + řízek s bramborovým salátem nebo zeleninový talíř). Pozor: Pokud se 
přihlásíte po 23. 3. 2011 a chcete ob ěd zapla ťte o 80,- Kč více.   
 
Ubytování p řed akcí:  Je možné si objednat dvoulůžkový pokoj v blízké ubytovně Města Přerov (bývalý Strojař) 
na ulici Velká Dlážka u mostu Míru (!!! Jiná než minulé!!! Na stejném nábřeží jako Precheza – cca 600 metrů 
proti proudu Bečvy.) . Je třeba označit v přihlášce do 23.3.2011 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 (603886644) 
   
 

POZOR!!! O den d říve prob ěhne turnaj dvojic!!!  
 

Přihláška na Kvalifika ční turnaj MR Scrabble  P řerov 27. 3. 2011  
Jméno:                                       Adresa :                                                   PSČ: 
E-mail:                                         Členství v ČAS v roce 2011:    ano   ne          
Startovné bylo posláno dne:                                    Číslo účtu (posíláte-li peníze z účtu):  
Chci zajistit ubytování na ubytovně Města Přerov: ne  ano (s kým na pokoj):                          
Chci ob ěd:    a) řízek, bramborový salát      b) zeleninový talíř   
 
Dne:                                              Podpis: 


