SCRABBLE SPRÁVA 3. KT HERŇA
Deň po Sviatku práce a deň pred Dňom Slnka bol 2. mája 2020 deň slovenského Scrabble. A počas
neho sa konal 3. kvalifikačný turnaj na herni, celkovo 9. kvalifikačný na 22. Majstrovstvá Slovenska
v Scrabble.
Niektorých odstavilo pekné počasie, iných možno boľavý zub, no turnaja sa napokon zúčastnilo
úctyhodných 37 hráčov brúsiacich si zuby (tie zdravé) na kvalitných súperov, cenné kvalifikačné body,
ale najmä príjemný zážitok z hrania.
Pripravené boli aj vylepšené softvéry. Na herni pribudol parádny a najmä exkluzívny priestor na
turnaj, ktorý zaručil súkromie, väčšiu prehľadnosť a intimitu hrania. Swips bol opäť doplnený o zopár
drobností, predovšetkým o zobrazovanie výsledkov zápasov a priebežného poradia v reálnom čase,
čo snáď ochránilo niekoľko klávesníc od ošúchania F5.
Tuhé boje sa viedli od samého začiatku. Online hranie dodáva hráčom väčšiu istotu a štyristovky či
päťstovky padali len taký fukot. Nevyspytateľnosť Scrabble dokladujú viaceré prehry favoritov už
v prvom kole, medzi nimi aj Jožkova Gajdošova, ktorý vyslal signál, že konečne, avšak stále len možno,
dá šancu na výhru aj ostatným hráčom.
Bingová potencia bola spočiatku nižšia. V prvej polovici turnaja, pred obednou pauzou, hráči bingami
neplytvali, vyhútali ich len 43, a padla len jediná stovečka, SLOGANOM Peťa Modránszkeho za 102
bodov. Domáca strava však nesklamala, mozgové závity boli nakŕmené a v druhej časti zápolenia sa
situácia s bingami výrazne zlepšila. Ich celkový počet sa ustálil na utešených 120, k stovkám hneď po
obede pribudlo 102-bodové MAR(E)NÝMI Kláry Nemčokovej. Zlatým klincom však bolo posledné kolo.
Vtedy vedomé i podvedomé vnútorné sily Miša Ivana v posledných sekundách posledného ťahu
poslednej partie POVSTALI za 149 bodov, a to bez žolíka! A ešte viac scrabblové schopnosti Alexa
Udvardyho DOVŔT(A)LI psychiku jeho súpera, keď mu za jeden ťah priniesli neuveriteľných 221 bodov.
Veru, neradno nechávať nepovšimnuté voľné 9S.
Aj zmeny v priebežnom poradí boli turbulentné. Kým v polovici turnaja kraľovala Trudy Vilner, po nej
na nejaký čas prevzal taktovku Jaro Vernarský. V poslednom kole o celkové víťazstvo okrem neho hrali
ešte ďalší traja hráči. Napokon sa zvíťaziť podarilo Majovi Šimkovi, ktorému pomohli aj prehry ostatných
rivalov. Druhé miesto obsadil Jaro Vernarský a tretí skončil Janko Milan. Nepopulárna zemiaková
medaila, ktorá však stojí za zmienku, pretože v poslednom kole naozaj bojoval ako lev, sa ušla Majovi
Hencovi a obhajoba pódiového umiestnenia mu ušla naozaj len tesne.
Kopec kvalitných hráčov si nezaslúžilo umiestnenie, aké dosiahlo, a verte, že to budú chcieť pri
najbližšej príležitosti dokázať. Preto o kvalitné, excelentné a elitné súboje bez pochýb nebude núdza
ani na ďalšom kvalifikačnom turnaji. Miestenky na Majstrovská Slovenska sú stále otvorené, sezóna
pokračuje 30.5, zatiaľ stále online. Kto to ešte nemáte v kalendári, poznačte si!
PS: Obrovské poďakovanie za hladký (hladší – najhladší?) priebeh turnaja patrí neúnavnej
organizačnej pätici mnaga, large, ezahradka, Checkmate, ariquis.

