SSS 2019/20 10. KT (4. ONLINE KT) V
SCRABBLE
Tournament organiser:

Description
Date: 2020-05-30
RIADIACE STREDISKO(turnaj je riadený cez
túto stránku, prípadné aktualizácie nájdete
tu - z času na čas
kontrolujte)Aktuality:VÝSLEDKY (karta
Poradie) SÚ OFICIÁLNE! Sláva víťazom,
česť porazeným!OFICIÁLNE VÝSLEDKY
budú zverejnené o 17.00h podľa týchto
hodín (dovtedy sú výsledky neoficiálne,
pretože hráči majú čas reklamovať
výsledky 7.kola do 50+10 minút od
začiatku 7.kola - viď propozície a Súťažný
poriadok)Po uzávierke sa prihlásil a bol do
turnaja akceptovaný Ivan Nosál
(plejervan).kto zvláda a stíha, nech pošle
svoju fotku a mesto/obec, odkiaľ hrá.
Skúsime dať dokopy koláž 38 hráčov 4.KT
(ivan@volley-city.sk, správou facebookovej
stránke SSS, cez WhatsApp Mišovi, alebo
inak)Dnes hráme okrem pohárov za prvé
tri miesta aj súťaž Bingostar. Nejde o
obnovu celej série, ale jednorazovú súťaž
popri tomto turnaji (4.online KT Lehota).

Rules
Tournament system: Swiss
Rating Standard
Round count: 7
Maximal number of players: 128
Points assignment: score
Tiebreak:
Winning Games Count
Median
Buchholz
Score
Waiting time: 10 minút
Tournament constraint: pre účasť v

Address
Place: Online kvalifikačný turnaj
Slovenského spolku SCRABBLE (sezóna
2019/20)
City: Lehota
GPS:
Latitude: 48.31236,
Longitude: 17.99336

SSS 2019/20 10. KT (4. ONLINE KT) V
SCRABBLE
Tournament organiser:

Schedule

Registration

2020-05-30

Date from 2020-05-07
Date to 2020-05-27
Prihlasovanie prostredníctvom Google
formulára dostupného z
www.hramescrabble.sk. Uzávierka: streda
27.5.2020 o 22:00.

9:00 - 1. kolo
10:00 - 2. kolo
11:00 - 3. kolo
---------------13:00 - 4. kolo
14:00 - 5. kolo
15:00 - 6.kolo
16:00 - 7. kolo

Entry fee

Prípadné zmeny nájdete práve na tomto

Awards

4 €, členovia SSS zvýhodnené štartovné 2
€

Other information

TURNAJ: poháre pre hráčov na prvých
troch miestach
BINGOSTAR: predĺženie predplatného na
herna.net o 30 dní pre víťaza každej z 3
kategórií (viď nižšie)
Najväčšia BINGOSTAR
absolútny počet bíng (za celý turnaj)
Najjasnejšia BINGOSTAR
najlepší pomer bingá : žolíky (za celý
turnaj)

SÚŤAŽNÉ DOKUMENTY:
1. Súťažný poriadok pre online kvalifikačné
turnaje SSS
2. Propozície
ORGANIZÁTOR
Slovenský spolok SCRABBLE, občianske
združenie, v zastúpení:
Michal Ivan - large (hlavný administrátor
turnaja),
Dagmar Jančurová - svadlenka,
Patrik Pinter - Checkmate,
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