Tak máme to za sebou...
Prvý kvalifikačný turnaj hraný prostredníctvom internetovej herne...
Po dvoch priateľských testovacích turnajoch dnes v pohodlí domova zasadlo k počítačom
a notebookom 42 hráčov, Bajo si dnes netrúfol...
Pre hráčov pribudli nové povinnosti, napr. nájsť rozlosovanie, založiť správne stôl, zaevidovať žolíky,
bingá, drahé slová...
Pre počítačovo zdatných a propozície a súťažný poriadok dôkladne prečítavších maličkosť, pre ostatných
drobná či väčšia nervozita spôsobená neistotou v ovládaní moderných technológií... niekedy aj
s priateľom na telefóne
.
Na druhej strane, táto forma turnaja eliminovala viacero neistôt živých turnajov – obavu z nesprávneho
spočítania bodov, strach z položenia neplatného slova, nervozitu zo súpera sediaceho oproti, ráno
netreba vstávať na budík, cestovať celé hodiny ...
Každý si plusy a mínusy vyhodnotí sám, aj keď hodnotenie bude vždy ovplyvnené výsledkom ...
Za nás – 4 administrátorov (Checkmate, large, ariquis, ezahradka) - môžem povedať, že sme v zákulisí
usilovne pracovali, aby mal štandardný účastník turnaja pocit, že všetko ide hladko a samé, ako keď sa
nôž zaborí do masla...
Myslím, že dnes sa nám to celkom podarilo, aj server nás podržal

.

(Už menej sme spokojní s umiestnením; ako sa turnaj blížil ku koncu, okrem Paťa sme si kládli zásadné
otázky, či získame aspoň nejaký kvalifikačný bod
.)
Ukazuje sa, že takéto turnaje môžu priniesť viacero prekvapení.
Môžeme len odhadovať, že poradie hráčov sa bude premiešavať a výkonnostné rozdiely sa môžu
zaujímavým spôsobom zmenšovať.
Analytické závery budú mať väčšiu váhu, keď odohráme takýchto turnajov viac. Už teraz sa môžeme
pustiť do prognóz
.
Dnes sa mimoriadne darilo Vladovi Karakovi, ktorý 5 kôl kraľoval na čele poradia, v konečnom zúčtovaní
ho zaiste teší aj cenná bronzová priečka.
Jožko Gajdoš zaútočil opatrnejšie, aby sa na záver mohol tešiť z trofeje najcennejšej a trojicu medailistov
dopĺňa Majo Henc z druhej priečky, obaja prehrali len v jednej partii.
Cenné skalpy si odniesli viacerí – vo SWIPSE je všetko zaznamenané. Môžete sa v ňom ňúrať koľko vám
srdce ráči – času jesto dosť
.
Všetkým hráčom chcem v mene organizačného štábu poďakovať za disciplínu a korektné správanie
počas celého turnaja. Veľmi ste nám tým pomohli.
Sme v tom spoločne...
A nezabudnime – radosť z výhry teší ego, radosť z hry dušu ...

Eva Zahradníková

