
Manuál na hru SIT 
Sit je scrabblová dvojťažka, ktorej zmyslom je nájsť najväčší počet bodov z dvoch 

zásobníkov podľa určitých pravidiel, zadania sa menia každých 14 dni. 

Celý SIT sa bude manažovať prostredníctvom zdieľanej tabuľky na tomto linku: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT3BhPmcyL2-

v5H4C_ppYHtdPn5XQpKi7zB5jlOsOSnC_6f5511rGQrBbNcT4nwzEmMw3woTUyzAVQp/pubhtml 

 

Tabuľka má v hornej časti viaceré záložky, ktoré sa  aktivujú kliknutím: 

PRAVIDLÁ – nemenné počas celej súťaže 

ZADANIE – aktualizované pre každé kolo, harmonogram, prípadne aktuálne 

informácie administrátora 

ODPOVEDE – tu sú zhromaždené vaše odpovede, viditeľná bude len  časová 

pečiatka, priezvisko, meno, kolo, ostatné údaje vidí len 

administrátor 

PORADIE – aktualizované poradie súťažiacich zoradených podľa počtu získaných 

bodov po každom kole 

1.KOLO až 11. KOLO  – odpovede všetkých hráčov  za jednotlivé kolá budú 

zverejnené až po uzávierke kola 

Riešenia jednotlivých kôl sa nebudú posielať mailom, ale výlučne cez formulár 

vždy na tomto istom linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJJ2uIe---

Ul2qVRbKqdT3AUcueYaElExkGYqT2Qy4PvAag/viewform 

Po odoslaní formulára príde na mail  automatická odpoveď : 

Ďakujeme, že ste vyplnili formulár SIT 

Dostali sme od vás toto: 
Upraviť odpoveď 
A následné odpovede. 
 

Ak chcete zmeniť odoslané riešenie, urobte tak  výlučne kliknutím na  

Upraviť odpoveď 
 
Iný spôsob zaslania opravného riešenia nebude akceptovaný. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte administrátora turnaja cez mail 
hramesitscrabble@gmail.com 
Princíp hry v obrázkoch: 
 

SIT 

Zadanie: Sú vyžrebované dva zásobníky, v každom je 7 písmen. 
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1.ťah  

Z písmen prvého zásobníka hráč vytvorí slovo, určí jeho pozíciu a vypočíta body. 

     Zápis vo formulári: 

 

 

Ak je hlavné slovo umiestnené vodorovne, správna pozícia prvého písmena začína písmenom (slovo 

je v riadku H), druhé písmeno určuje stĺpec, v ktorom je prvé písmeno hlavného slova (stĺpec 8)  

V tomto prípade určujeme pozíciu písmena R. 

 

Z prvého zásobníka sa minulo 5 písmen, zostali písmená R a S, takže z druhého zásobníka doplníme 5 

písmen zľava: NISOÁ, čím vznikne nový druhý zásobník;  písmená E a T nepoužijeme (ostanú do 

ďalšieho kola): 

     



 

 

2.ťah  

Z písmen z nového druhého zásobníka hráč vytvorí slovo, určí pozíciu a vypočíta body. 

     Zápis vo formulári:  

 

 

Ak je hlavné slovo umiestnené zvisle, správna pozícia prvého písmena začína číslom (slovo je v stĺpci 

7), druhé písmeno určuje riadok, v ktorom je prvé písmeno hlavného slova (riadok H). 

V tomto prípade určujeme pozíciu písmena O v slove ORNÁ (slovo oranej nie je hlavné slovo). 

Slová treba vytvárať tak, aby súčet bodov za obidva ťahy bol čo najvyšší. 

 
 
Prajem veľa zábavy a úspechov v hre.  Renata Janovská 
 
 
 


