28. Mistrovství republiky ve scrabble 2022 v Praze
Vážené dámy, vážení pánové, vážená individua všech ostatních identit,
dovolujeme si Vás pozvat na Mistrovství republiky ve Scrabble,
které se uskuteční v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu 2022 v Praze

Žádáme vás o potvrzení vaší účasti na MR
pokud možno obratem, nejpozději do středy 2. listopadu 2022 do 18 hodin,
(při pozdější odezvě už nemůžeme zaručit její akceptování)

:
pište na e- mail cas@email.cz nebo SMS na 724 872 856 (Petr Kuča – nevolejte mi! )
Místo konání:

Praha, Dům dětí a mládeže (Praha 2, Slezská 21)

Jak se tam dostat:
vlakem: od hlavního nádraží pěšky směr Muzeum, doleva po Vinohradské až k Sadům Svatopluka Čecha, a
doprava a doprava - cca 30 min
MHD: metrem C do stanice Jiřího z Poděbrad, a pěšky úhlopříčně přes Sady Svatopluka Čecha - cca 10 min.
nebo tramvají do zastávky Vinohradská tržnice nebo Šumavská, DDM je zhruba uprostřed mezi zastávkami
vlastní dopravou: parkování auta v této oblasti může být placené, organizátoři parkování nezajišťují

Časový plán mistrovství republiky (orientační – může být ještě upřesněn)
sobota 5.11. - 1. hrací den:

12:30 – 12:45
12:45
12:50
13:00 – 19:30

prezence hráčů k turnaji
uzavření startovní listiny
přivítání, slavnostní zahájení
1. – 7. soutěžní kolo

neděle 6.11. - 2. hrací den:

08:30 – 12:15
12:30 – 15:30*)
mezi 15:30 až 15:50
15:55

8. – 11. soutěžní kolo
finále
vyhlášení výsledků, předání cen
zakončení mistrovství

*) v případě sehrání pouze dvou partií se může časový rozvrh zkrátit
Předpokládáme, že jako v minulých letech bude zajištěn přímý přenos finále pro ostatní účastníky a diváky.
Hlavním rozhodčím bude Petr Kuča, jako záloha Pavel Vojáček (hrající rozhodčí).

Vzhledem k tomu, že se letos nepodařilo získat žádné sponzory ČAS, nepočítáme s příspěvkem na
ubytování pro účastníky MR.
Upozorňujeme všechny účastníky, kteří budou potřebovat ubytování v Praze, na nutnost rezervace
co nejdříve – ubytovací kapacity v Praze jsou letos asi dostatečné, ale spíš dražší… pořadatelé
ubytování nezajišťují.
Upozorňujeme všechny účastníky, kteří budou potřebovat ubytování v Praze, na nutnost rezervace co
nejdříve – ubytovací kapacity v Praze jsou letos asi dostatečné, ale spíš dražší… pořadatelé ubytování
nezajišťují
Za výbor ČAS se těší Pavel Vojáček a Petr Kuča
mail: cas@email.cz,
tel.: 777 150 040 (Pavel), 724 872 856 (Petr)

