
 

V sobotu 5.12. v predvečer Mikuláša sme turnajovali  

 

19 hráčov vyskúšalo aj stretnutie prostredníctvom videokonferncie, 

veď keď to zvládnu školopovinné deti, hádam to zvládnu aj 

scrabblisti, nádejali sme sa        

Úspešne sa do scrabblovne pripojili Elber, vannius, mnaga, ivach, 

ezahradka, moon, Checkmate, kajo, lajci, maja1, danielaniel, 

carpediem69, EXOT, somi32, megabit, valdokk, klingacowa, ViliamF 

a deň predtým aj seniorka. 

Okom  kamery sme nazreli do miest, kam sa bežne dostanú len 

vyvolení... Vďaka tomu sme videli cennú trofej od Petry Vlhovej 

u Peťa Matejovie, Trudkinu  vnučku, Vilkovo čerstvého synovca 

a pokúšali sa aspoň si predstaviť vôňu Mirkinej marhuľovice        

 

Aj keď sa hrá v pohodlí domova, s nohami na stole a najrôznejšími 

životabudičmi na dosah ruky, hrá sa s plným nasadením; výhra 

napumpuje do krvi cenné endorfíny, prehra v prvom momente 

generuje v hlave pochybnosti o sebe, od drobných až po fatálne... 

Onlajny bývajú aj nemilosrdné. Napriek tomu, že El Siňo svieti na 

lište, papier s pomôckami všakovakými prichystaný vedľa klávesnice, 

a možno aj všeličo iné, o čom ani nechyrujeme      , rodia sa 

prekvapenia s rôznou polaritou... a scrabblista si opakovane kladie 

otázku, ako je to s tým šťastíčkom ...       

 

Skvelú formu na turnaji potvrdil matador z Prešova, ktorý dnes 

nenašiel premožiteľa. Jedinú prehru do svojej partitúry zapísali husle 

pýšiace sa  striebornými strunami. 

Prekvapením turnaja je iste dvadsiaty deviaty nasadený Tomáš Daniš, 

ktorý síce nastavil GPS na bedňu, no skúsení JV a VJ čiastočne 



pribrzdili jeho raketový útok. Aj tak bol najúspešnejší z päťbodových 

a zaknihoval v tejto sezóne bronzovú medailu. 

 

Tesne pod pódiom ostala švadlenka nasledovaná Jančim Milanom, 

Tomášom Smoligom až hen z Anglicka, EXOTom z Dúbravy 

a najúspešnejším adminom  Michalom. 

 

Z krásneho 11. miesta sa teší Lajči, je to jeho najlepšie umiestnenie 

v scrabblovej kariére.  

 

V doplnkovej súťaži o najzriedkavejšie slovo admini vyberali z týchto 

nominácií: 

zmletom 74 Tomková 

gamza 24 Vernarský 

lavzónia 93 Vidová 

alúviu 36 Šnábel 

košatení 101 Šnábelová 

filetou 98 Smoliga 

alopat 24 Udvardy 

festival 69 Ponická 

dúpä 45 Jančurová 

česlá 36 Slezáková 

zahĺba 25 Jambrichová 

virguľa 124 Pinter 

leptárom 203 Pinter 

vŕzga 24 Karaka 

mršky 28 Modránszky 

ebonitov 70 Zahradníková 

 

30dňovým predplatným na herni odmeníme Andreju Vidovú za jej 

lavzóniu, ktorá od adminov dostala najväčšiu podporu. Blahoželáme! 

 

Najšťavnatejšie slová mali obsahovať čo najviac písmen s diakritikou. 

Dnešné maximum boli tri písmená v jednom slove, mrknite 

nominácie: 



 

šúľky 75 Henc 

kňuč 28 Šnábel 

úľové 33 Šnábelová 

džgávať 56 Smoliga 

kúpeľoví 78 Smoliga 

porátaný 95 Jambrichová 

účelní 70 Pinter 

šatňa 34 Karaka 

vrhnúť 45 Mojžiš 

neodšťavím 78 Modránszky 

dĺžeň 37 Daniš 

 

V tejto kategórií víťazí Tomáš Smoliga, pretože pri rovnakom počte 

bodov majú v jeho slove „šťavnaté“ písmená v súčte vyššiu hodnotu 

ako u Petra Modránszkeho. 

Aj Tomáš získava  30 dní navyše na herni. 

 

Do KOMÁRNOvín poslali nominácie 3 hráči, no dve nominácie 

nespĺňali kritérium, že hlavné slovo musí byť vytvorené  z písmen zo 

slova Komárno, nie vedľajšie. 

Bola som prekvapená, ako málo hlavných obsahuje požadované 

písmená, prekutrala som hry niektorých  hráčov a nič som nenašla. 

Kategóriu teda vyhralo moje slovo. 

mono 26 Zahradníková 

 

Len pre zaujímavosť, našli sme 6 bíng, ktoré sa dajú vyskladať: 

konárom, nárokom, koránom, orkánom, oknárom, komorná   aj 

aktuálne ale neplatné koronám       

A propos, viete, že Komárno je doteraz jediné sedempísmenkové 

dejisko turnaja , z ktorého sa dá poskladať bingo a dokonca je ich viac 

ako 2?       

 



Už sme odohrali viacero onlajnov a postrehla som, že bodové zisky 

v partiách bývajú vyššie ako na živých turnajoch. 

Tipujem, že je to spôsobené kladením overených slov a odvahou 

položiť aj také, na ktoré by sme si na živých turnajoch bez možnosti 

overenia netrúfli.  

Z dnešných 133 hier bolo 28 partií nad 500 bodov, z nich štyri nad 

600. 

Z reťaze sa odtrhol Patrik, ktorý nahral  v dvoch partiách rekordných 

696 a 650 bodov a položil  najviac bodovanú devinu LEPTÁROM za 

203 bodov. O niečo diétnejšou devinou NEMOŽNOU za 194 bodov sa 

môže pochváliť Renka. 

Nad šesťsto ešte uhral Nestastie – 645 a Renka – 606. 

Slušná bilancia       

 

Pokračujeme aj v dlhodobej súťaži Bingostar. 

Dnes to najviac sypalo Marekovi Petríkovi a Tomášovi Danišovi s 8 

bingami, sedem vytvoril Patrik Pinter. Marek je priebežne na čele 

tabuľky. Podrobne študujte na webe.  

 

Tak sa ešte popremŕvajte vo výsledkoch vo SWIPSE, ale nebuďte na 

seba príliš prísni       Každý z účastníkov mal umiestnenie do  

tridsiateho  deviateho  miesta na Slovensku       

Tešme sa, že sme dali zabrať mozgu, srdcovocievnemu systému, 

nervovej sústave a to všetko ako vedľajší produkt nášho obľúbeného , 

miestami až bezpodmienečne a nekriticky milovaného scrabble       

 

Dovidenia nabudúce. 

Eva Zahradníková 

 

 


