Do nového scrabblom šmrncnutého roka
sme vstúpili štvrtým online kvalifikačným turnajom
Neviem, či sme náhodou nezaznamenali rekordnú účasť – až 46 občanov dalo v sobotu 8.1. 2022
prednosť hrbeniu sa za klávesnicou pred inými bohumilými činnosťami
Hádam prvý krát sa stalo, že:
•
•
•
•
•

Nikto sa neodhlásil
Pri zapisovaní výsledkov admini neurobili ani jednu chybu
Nezaznamenali sme kolízne situácie
Pri odpojení súpera boli 2 hráči ochotní hrať nanovo
Na serveri sa uložila aj hra z rovnakej IP adresy

Takže z pohľadu adminov „čistá nuda“, ak nerátam pátranie po hráčovi zabudnuvšom sa pri lyžovaní.
(v telke, pozn. aut.)
Medailisti a zvyšných 43 najlepších na Slovensku
Z hľadiska výsledkov bol tento turnaj doménou našich pánov, aj keď čiastočne ich tam znervózňovala
dravá Mirka J. a Janka J. ( Dámy, možno nabudúce – držím palce
)
Bingostar
S prehľadom zvíťazil Miro Štrba – nechápem, ako môže dať po 13 bíng v dvoch turnajoch po sebe?
Že by posielal lepšie bonboniéry Fileprovi ?

Ivan P. a Patrik P. dali po 9 bíng....ale nestačilo

Doplnková súťaž
Tentoraz bolo nominovaných 17 slov, hlasy poslalo25 súťažiacich.
prvýkrát sme vyskúšali nezverejniť autora slova, aby hlasovanie bolo objektívnejšie (aj tak je táto
súťažôčka výlučne o scrabblovej pocitológii.)
Víťazným je slovo AUREOLAMI (7 hlasov), ktoré položil Peťo Matejovie tak, že predĺžil slovo aure.
V tesnom závese KVäCNI (6 hlasov, nominovala Janka Jalčová) a Ivanov Pastuchov ČEKISTA získal 5
hlasov.

Milí priatelia,
Už teraz všetkých pozývam na ďalší turnaj, ktorý odohráme online formou 29.1.2022.
Je mi jasné, že živé hranie má trochu inú príchuť ( pre mňa osobne výrazne šťavnatejšiu), ako to
onlineové, počitačové.
Nádejam sa, že pravý scrabblista sa vie prispôsobiť situácii nielen na hracej doske, ale aj
v rozmanitých životných okolnostiach a snáď zvolí radšej možnosť online hrania ako sebatrýznenia
scrabblovým pôstom...aj keď – proti gustu žiaden dišputát, a vraj aj postiť sa je občas zdravé
Prajem Vám vydarený nielen scrabblový nový rok
Eva Zahradníková

