Ako sa hrá slovenské Scrabble v Južnej Kórei?
Prvým predpokladom, ako to zistiť, je byť v Južnej Kórei. Mne sa to podarilo po 22 h ceste, keď sme
s Airbusom A 380 pristáli na letisku Incheon západne od Soulu. Následne som sa presunul do dejiska
tohtoročných majstrovstiev sveta v curlingu vozíčkarov, do Pchjong-čengu. Pchjong-čeng je pojem
podobný u nás Tatrám. Mali sme turnaj v Tatrách, a môžeš hádať, či to bol Smokovec, Štrba, Poprad,
Svit, Lesná alebo Lomnica, Pleso, Hágy a i. Tieto majstrovstvá sa uskutočňujú v Gangneungu, ale
bývame na pobreží Východného (Japonského) mora v Yangyangu.
Takže som v Južnej Kórei, trocha času mám, reku zahrám si. Na recepcii sa snažím dozvedieť, kde kto
býva, či tu je okrem mňa niekto zo Slovenska, lebo Roman z Plzne chytil rýmičok a išiel spať. Pripojím
sa na wifu, prihlásim na herna.net, a nájdem fotografa, rinku, bakku, ezahradku, McEnroe-ho.
Normálne ich tam stretneš o 22:00 h. Zahral som, išiel spať, ale kvôli časovému posunu vstávam
o 4:00 h, raňajky až o 7:00 h, nemôžem spať, tak sa pripojím, a tam maroska, stefika, Renka, vyber si.
Dostanem sa do haly, ľahké obzretie miesta konania, krátke porady, voľný čas, pripojím sa na wifu
o 11:00 h, a som tam jediný. Nuž 8 h posunu robí svoje. Skúsim to neskôr, o 13:00 h, vytvorím stôl
otvorený pre každého. Niekto sa pripojí, môžem získať asi 2 body, oponent 31 bodov. Ale netreba byť
prieberčivý.
Dostávam sa do svojho štandardného „rozhodcovského“ režimu, raňajky o 6:00 h, o 7:45 h presun do
haly, vybaviť povinnosti, o 9:00 h trocha času. Pripojím sa k amatherovi, pýta sa „či dnes posledná“
a ja „pre mňa dnes prvá, to ty končíš“. Pred večerou o 19:00 h ešte niečo zahrám, potom máme debriefing. Potom ešte čosi zahrám, čakajú tam zirafa, hidhid, mino1, klingacowa.
Záver je: dá sa zahrať slovenské Scrabble v Južnej Kórei, ale treba si spraviť správny časový rozvrh.
V nesprávny čas, keď je striedanie stráži, si tak môžeš sám...
Pozdrav z Kórey posiela tu Rusty.
P. S.: budúci rok počas paralympiády budem mať menej času ako teraz.

