Vážení členovia SSS, účastníci turnajov!
Zdá sa, že na vynútenú zmenu v kvalifikácii (dočasné nahradenie klasických turnajov online
turnajmi na herna.net) sme sa už z väčšej časti adaptovali. Je čas pozrieť sa aj na menej
frekventované otázky, s ktorými ste sa na nás obrátili v súvislosti s online turnajmi (najmä
prostredníctvom dotazníkov po turnajoch 4.4. a 18.4.). Nájdete ich postupne na podstránke “Úpravy
sezóny - FAQ”.
Na niektoré podnety sme možno neodpovedali (napríklad také, kde autor mohol poznať odpoveď
predtým, než podnet zadal), ale v praxi vyriešili. U niektorých naopak, oslovili sme alebo ešte len
oslovíme autora podnetu, aby nám s riešením vlastného podnetu pomohol. Každopádne za všetky
podnety ďakujeme.
Kto nenájde svoju otázku ani tu, ani medzi pôvodnými FAQ, nech si poriadne pozrie oznamy
a dokumenty v súvislosti s touto zmenou (oznamy na webe, Súťažný poriadok pre online kvalifikačné
turnaje). Odpoveď takmer naisto nájde tam.
Zároveň vám chcem s potešením oznámiť, že sme začali novú etapu spolupráce so serverom
herna.net. Niektoré výsledky ste si určite sami všimli, nezaškodí však krátka rekapitulácia toho, čo
sme od 4.4.2020 stihli:
- už vás neodpojí po 5 minútach nečinnosti a 10-sekundovom upozornení. Limit na ťah zostal,
ale predĺžil sa na 8 minút a upozornenie na 35 sekúnd
- vo výpise hier (výsledkov) sa zobrazujú už aj bingá a žolíky.
- v zázname z hry alebo aj v uložených hrách sa zobrazujú body za bingá. Tieto úpravy smerujú
najmä k tomu, aby sme vedeli spoľahlivo obnoviť súťaž Bingostar (a samozrejme, ako
doplnková informácia pre každého hráča to neuškodí)
- v zázname hry pribudlo tlačítko “skrýt řešení” - môžete využiť na spätné prehratie hry a analýzu
svojich a súperových ťahov
- ak v zázname hry kliknete na slovo body, čísla sa zmenia na medzisúčty
- modul turnaje - keď máme turnaj na herni, už nie sme zmiešaní s ostatnými stolmi, ale máme
samostatný zoznam stolov vyhradený pre účastníkov turnaja - vďaka čomu netreba už
napríklad stôl po založení rezervovať pre konkrétneho súpera. A ďalšie výhody modulu turnaj,
ktoré ste už sami našli alebo nájdete.
Komu čerstvé ovocie novej etapy spolupráce SSS s herna.net chutí, nech napíše na herna.net
jednoslovný VZKAZ (“ďakujeme”) správcovi herne (Filepra).
Komu sa naopak niečo nepáči, budeme radi, keď to povie nám ;)
Určite sa pýtate, dokedy toto potrvá (nielen kvôli Scrabble). Samozrejme, že to nikto z nás nevie,
ale čísla sledujúce vývoj epidémie na Slovensku sú priaznivé. Čo však vieme je, ako v tejto veci
rozmýšľa vedenie SSS - a aspoň s tým sa chceme podeliť. Kalendár turnajov je stanovený, ten sa
nemení. Ideme podľa neho a vždy mesiac pred konaním turnaja sa spojíme s organizátorom, zvážime
aktuálnu situáciu (či je vôbec možné uvažovať o tom, že o mesiac by mohol byť klasický turnaj). Ak
to možné je, máme ešte týždeň na to pozorne sledovať vývoj a potvrdiť konanie turnaja klasicky, alebo
online. Takto sa snažíme zabezpečiť, aby bolo jasné, akým spôsobom sa turnaj koná, a zároveň
možné už aj prihlasovať sa najneskôr 3 týždne pred turnajom.
Takže pevné zdravie všetkým, vydržme to ešte, aby sme sa čo najskôr mohli opäť vidieť aj naživo
v plnom zdraví.
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