Odložené 22. MSR v scrabble
22.Majstrovstvá Slovenska v scrabble sa mali pôvodne konať v prvý októbrový víkend
roku 2020. Pandémia koronavírusu, ktorá zasiahla do života ľudí na celom svete
však zmenila aj naše plány. Pred rokom nám zhoršujúca sa epidemiologická situácia
znemožnila usporiadať Majstrovstvá a museli sme ich odložiť na tento rok. A hoci ani
tento rok nie je situácia optimistická, napokon sme za dodržania prísnych opatrení mohli
odohrať MS 2020 s ročným odkladom a tri týždne po MS 2021, ktoré sa konali online
formou. Majstrovstiev sa zúčastnilo 28 hráčov, nepodarilo sa teda naplniť ani plánovaný
počet 32 hráčov, hoci boli oslovení všetci, ktorí sa v predchádzajúcej sezóne zúčastnili
aspoň jedného turnaja. Keďže pre nízky záujem bola B-kategória zrušená, privítali sme
troch nováčikov na MS, ktorí si zahrali v áčku – Peťo Barák a Ivka Plesníková zatiaľ
okúsili scrabblovú atmosféru len na turnajoch v tejto sezóne a úplnú premiéru
absolvovala Ivka Višňovská. Deň pred konaním Majstrovstiev nás zasiahla správa
o úmrtí našej členky Trudy Vilner a emotívny príhovor našej predsedníčky Evky
Zahradníkovej v úvode turnaja patril predovšetkým spomienke na Trudy.
V prvom kole sa za prvý stôl posadila Evka a potvrdilo sa, že najvyššie nasadený hráč
na MS v prvom kole nemá naklonenú šťastenu na svoju stranu (na posledných piatich
MSR vyhral najvyššie nasadený v 1.kole iba raz). Evka prehrala s Paľom Borošom,
ktorému chýbal len bod do 500-ky, okrem nej z nasadených hráčov neuspel ešte Miro
Štrba s Kajou Nemčokovou a Noro Lančarič proti Peťovi Modránszkemu, keď schytal
vyše 500 bodov. Vyše 500 bodov nadeľovali aj Patrik Pinter, Jožko Gajdoš a vďaka trom
bingám i Jaro Vernarský. Ivka Višňovská to pri súťažnej premiére schytala od Miša
Ivana o vyše dvesto bodov, naopak Peťo Barák prehral s Vladom Frickým iba o štyri.
V druhom kole sa nedarilo nasadeným hráčom – Peťo Lámer prehral so Sylviou
Šnábelovou, Vierka Jambrichová s Rasťom Michalkom, Patrik s Vladom, Jožko
s Paľom, Ivan Pastucha s Kajou a druhú prehru zaznamenala Evka, keď nestačila na
Majku Ponickú. Peťo M. opäť nahral vyše 500 bodov, no tentoraz mu to nestačilo na Vila
Šnábela v partii, kde spolu dosiahli 1063 bodov, čo bolo najviac na turnaji, ale nie
naposledy. Ivka V. to tentokrát schytala od Dáši Jančurovej o takmer 300 bodov.
V treťom kole nasadení hráči na najvyšších stoloch prehrali – Jaro s Vladom, Vilo
Šnábel s Kajou a Sylvia s Rasťom. Po treťom kole tak zostali bez prehry Kaja, Vlado,
Rasťo a Paľo, ktorý uštedril druhú prehru obhajcovi titulu Mirovi. Prvú výhru
zaznamenala Evka, keď odštartovala svoju stíhaciu jazdu výhrou nad Ivkou V. a prvých
výhier sa dočkali aj nováčikovia – Peťo B. zdolal Ivku Chrobákovú a Ivka Plesníková
Vilka Furíka. Janko Milan s Jožkom Gajdošom v tomto kole nahrali vyše tisíc bodov.
V štvrtom kole vyhral Paľo nad Vladom a Rasťo nad Kajou. Paľovi k výhre pomohol aj
najlepší ťah turnaja – bingo MALINOVÉ cez deväťnásobok za 176 bodov. Vedúcu
dvojicu stíhali okrem Kaje a Vlada ešte Vierka, ktorá si poradila s Majkou, Patrik, ktorý
zdolal Sylviu, Ivan P. po výhre nad Peťom L. a Vilo Š. po výhre nad Jarom. V zápase
skoro-menovcov porazil Mišo Ivan Iva Škavronku, keď Mišovi chýbal jeden bod do 600
bodov a chlapci nahrali dokopy 1063 bodov, čím vyrovnali najlepší výkon Vila Š.
s Peťom M. Mišovi k tomu pomohli aj tri bingá.

Až v piatom kole vyhral na prvom stole vyššie nasadený hráč, keď sa naň prepracoval
Rasťo a po výhre nad Paľom sa z tohto stola už nepohol. V tomto kole sa vyšantila Dáša
na Ivke Plesníkovej, keď jej nadelila 619 bodov čo znamenalo rekordný zápis. Za
päťbodovým Rasťom o bod zaostávali Paľo, Kaja po výhre nad Patrikom, Vlado, ktorý si
poradil s Ivanom P. a Vierka po výhre nad Vilom Š.
V šiestom kole si Rasťo poradil s Vladom a o bod za ním zaostávala osamotená Vierka
po výhre nad Paľom. Za nimi bolo 8 hráčov so štyrmi bodmi. V tomto kole zostal Jaro
totálne frustrovaný z partie s Jožkom, ktorý mu nadelil štyri bingá, čo sa Jarovi za dlhé
roky čo hráva scrabble ešte nestalo. Svojej prvej výhry sa dočkala Ivka Višňovská, keď
zdolala Vilka Furíka.
Po siedmom kole sa Rasťov náskok na čele zvýšil na dva body, keď si poradil s Evkou
a Vierka prehrala s Mirom. K prenasledovateľom sa k Vierke a Mirovi zaradili Vlado,
ktorý si poradil s Kajou, Patrik, ktorý o vyše dvesto zdolal Paľa a Peťo L. po výhre nad
Jožkom. Vyše dvestobodové prídely utŕžili aj Noro od Miša a Ivka V. od Iva Š.
Ani v poslednom sobotňajšom kole nenašiel Rasťo premožiteľa, keď si poradil
s Patrikom. V dvojbodovom závese zostali Peťo L. po výhre nad Vierkou a Miro, ktorý
o tri body zdolal Vlada. Skupinu päťbodových po prvom dni tvorili Vlado, Sylvia, Patrik,
Vierka, Jaro, Jožko a Evka.
Rasťo pokračoval vo svojej spanilej jazde aj v nedeľu, keď v deviatom kole zdolal Mira,
a keďže Peťo L. prehral o jediný bodík s Jarom, Rasťo zvýšil svoj náskok na čele už na
tri body. Na ďalších stoloch vyhrala Evka nad Sylviou, Vierka nad Vladom a Patrik nad
Jožkom, takže tri body za stopercentným Rasťom boli Patrik, Peťo L., Vierka, Miro, Jaro
a Evka. V súboji dvoch Vilov nestačili Vilkovi Furíkovi ani tri bingá na výhru nad Vilom
Šnábelom a v nováčikovskom súboji dvoch Iván o čosi skúsenejšia Ivka Plesníková
zdolala vysoko Ivku Višňovskú.
V desiatom kole zaknihoval Rasťo prvú prehru, keď nestačil na Peťa L., čo okomentoval
slovami – „Toto som tento víkend ešte nezažil“. Na ďalších stoloch si Evka poradila
s Jarom, Patrik s Mirom a Vierka nestačila na Sylviu. Vilko F. opäť položil tri bingá, no
opäť prehral, keď ho Maťo Sliš zdolal o vyše dvesto bodov. O vyše dvesto bodov zdolal
aj Ivan P. Jožka, naopak Dáša zdolala Vlada o jediný bod. Peťo B. s Norom v tomto kole
nahrali cez tisíc bodov. Po desiatom kole viedol Rasťo s deviatimi bodmi, o dva body
menej mali Patrik, Peťo L. a Evka.
V jedenástom kole sa situácia na čele začala zamotávať, keď Rasťo prehral s Ivanom P.
Jeho zaváhanie využili Peťo L., ktorý si poradil s Patrikom a Evka, ktorá zdolala Iva Š.
Patrikovi pritom nestačili na výhru ani tri bingá, zato Sylvii tri bingá pomohli k jasnej
výhre o vyše dvesto bodov nad Mirom. Dve kolá pred koncom viedol Rasťo s deviatimi
bodmi už len o bod pred dvojicou Peťo L. a Evka a päticou sedembodových Sylvia, Ivan
P., Patrik, Vierka a Dáša.

V dvanástom kole sa Rasťo vrátil na víťaznú vlnu, keď zdolal Dášu. V súboji
bezprostredných vyzývateľov vyhrala Evka nad Peťom L. Z ďalších adeptov na medailu
vyhral Patrik nad Vierkou, Sylvia nad Paľom a Ivan P. nestačil na Mira, ktorý mu položil
tri bingá. Tri bingá dal v tomto kole aj Peťo M. Pred posledným kolom viedol Rasťo
s desiatimi bodmi o bod pred Evkou a s ôsmimi bodmi ich stíhali Sylvia, Peťo L. a Patrik.
V poslednom kole spečatil Rasťo svoj triumf po výhre nad Jankom a Evka uhájila druhú
priečku po výhre nad Patrikom. Ďalší medailoví ašpiranti takisto vyhrali – Peťo L. nad
Mirom a Sylvia nad Dášou a o tretej priečke pre Peťa rozhodol pri zhodnom Median
Buchholzi rozdiel jedného bodu v Bucholzi. Sylvia, ktorá mala zo všetkých hráčov
najlepšie skóre a nahrala najviac bodov sa musela uspokojiť so štvrtým miestom.
S ôsmimi bodmi skončil na piatom mieste Patrik a na šiestom Ivan P. So siedmimi
bodmi sa do prvej desiatky dostali ešte Paľo, Vierka, Jaro a Miro. Aj v tomto kole sa
podarilo vyložiť tri bingá a to Paľovi.
Majstrom Slovenska za rok 2020 sa stal Rasťo Michalka, ktorý zároveň zaknihoval
svoje prvé pódiové umiestnenie na Majstrovstvách. Evka Zahradníková, ktorá začala
turnaj dvomi prehrami, sa napokon predrala až na strieborný stupienok, čo je pre Evku
už štvrtý medailový zápis z klasických Majstrovstiev. Pre tretieho Peťa Lámera je
tohtoročný (teda vlastne minuloročný) bronz už siedmou medailou. Rasťo si prebral aj
putovný pohár pre majstra, no keďže MS 2021 sa konali krátko pred odloženými MS
2020 bude sa oň musieť podeliť s nasledujúcim (teda tohtoročným) majstrom Jarom
Vernarským. Obaja však majú zaistenú účasť na MS 2022.
Slovenský pohár za rok 2020 vyhral premiérovo Jožko Gajdoš. I on sa bude musieť
o putovný pohár deliť s Jarom Vernarským, sťaby víťazom tejto ceny za rok 2021. Teda
hneď ako ho niektorému z nich doručí predchádzajúca víťazka Evka Zahradníková,
ktorá popri svojich povinnostiach organizátora a predsedu spolku zabudla túto cenu
doma.
Súťaž Bingostar – teda súťaž o najviac bíng v sezóne 2019/2020 vyhral Ivan Pastucha,
ktorý vyložil 65 bíng na živých turnajoch, vrátane Majstrovstiev (teda mimo turnajov na
herni).
Mirovi Štrbovi sa nepodarilo obhájiť titul, ale podarilo sa mu vyhrať tipovaciu súťaž, keď
ako jediný trafil mená dvoch medailistov.
Na záver sa chcem poďakovať hotelu Klar, ktorý nám poskytol priestory a podmienky
pre úspešnú organizáciu Majstrovstiev, Rade SSS za samotnú organizáciu, asistentom
Monike a Jankovi za zapisovanie výsledkov a spracovanie rekordov. A taktiež všetkým
zúčastneným, ktorí prišli navzdory neprajným okolnostiam a korektným správaním
a dodržiavaním pravidiel prispeli k zdarnému priebehu Majstrovstiev.
Zaželajme si, aby sme sa o rok stretli na 24.MSR v riadnom termíne a za priaznivejších
okolností, a aby sme v novej sezóne mohli odohrať čo najviac turnajov naživo, pretože
hranie naživo nemôže nič plnohodnotne nahradiť.

Ivan Pastucha

