BINGOBRANIE
alebo

14 BÍNG na scrabblovnici

Pre bingo nadšencov vyhlasujem novú štvormesačnú súťaž :
Zadanie:
98 písmen (bez žolíkov) si rozdeľte podľa vlastného uváženia do 14-tich zásobníkov,
a postupne uložte podľa pravidiel (podobne ako pri písomnej súťaži) z každého zásobníka
bingo na scrabblovnicu. Cieľom je nahrať čo najvyšší počet bodov za 14 bíng.
Ako odmenu pre súťažiacich venujem všetky ceny – predplatné na herni – ktoré vyhrám od
apríla do konca augusta 2021v online turnajoch. Mojou myšlienkou je, aby každý zúčastnený
si odniesol aspoň 30-50 dní predplatného, preto sa odmeny budú priebežne dopĺňať. Výhra 100
dní z aprílového turnaja sa rozdelí takto :
1. 50 dní predplatného získa najrýchlejší hráč s prvým platným riešením.
2. 50 dní predplatného získa „vylosovaný“ hráč podľa kľúča : Zoradia sa všetky riešenia
od najlepšieho, celkový súčet všetkých bodov sa podelí počtom hráčov, k zvyšku po
delení sa pripočíta číslo 1, a najlepšie riešenie s týmto poradovým číslo je výherné.
(Príklad: súčet 6 riešení je 8325, 8325 delené 6 je 1387 zvyšok 3, 3+1=4, t.j. štvrté
najlepšie riešenie získa prémiu)
Ak to bude ten istý hráč ako v bode 1., jeho riešenie sa škrtne a rovnakým spôsobom sa
určí iný výherca. Toto doplňujúce pravidlo bodu 2 sa môže zmeniť/doplniť s vyšším
počtom cien.
Ďalšia cena je plánovaná pre hráča s najlepším riešením, a pre ďalších neocenených
hráčov.
Poznámka: Riešenie nápadne podobné na niektoré riešenie tejto súťaže pred cca 20 rokmi resp.
aktuálnej, sa neuznáva. Čím menej súťažiacich, tým vyššie budú výhry ☺. Hráč môže zaslať aj
viac primerane rôznych platných riešení, má tak šancu na viac cien. Moje riešenie nebude
odmeňované. Ak nebudem úspešný v ďalších turnajoch, garantujem, že každý hráč s platným
riešením získa aspoň 30 dní predplatného na herni.
Riešenia zasielajte do 31.8.2021 na mailovu adresu vernarsky@condornet.sk . Formát zápisu
riešenia zvoľte podľa vlastného uváženia (fotka reálnej scrabblovnice, excelovská tabuľka,
textový súbor a pod. tak, aby bolo jednoznačné). V riešení uveďte okrem svojho mena aj nick
na herni.
Príjemnú zábavu pri bingobraní praje Jaro Vernarský.
Pravidlá pre písomnú súťaž nájdete na www.hramescrabble.sk, v sekcii vľavo – 2. písomná
súťaž 2020/2021

