
Ukončenie kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v anglickom Scrabble 

Vo Vrútkach sa 30. júla 2011 po príchode zmeškaných rýchlikov z Bratislavy a Košíc vo Výhrevni 

na 1. nástupišti začal 3., pre niekoho formálny, ale predsa len kvalifikačný turnaj. Za určitých 

okolností, by to Ivan Pastucha nemusel mať ešte vyhraté. Ale to by musel prehrať všetko a Vilo 

Šnábel zas všetko vyhrať. 

Ivan nedal nič na náhodu a proti Veronike Fraňovej opäť 

poskladal bingo. Veronika síce mala v kole najhodnotnejší ťah, 

ale nestačilo to. V košickom derby zase Vilo proti Evke 

Palušekovej hral naplno a vyhral. 

V druhom kole Ivan poistil celkové víťazstvo v kvalifikácii proti 

Rasťovi Michalkovi a ten sa po druhom ťahu zmohol len na „It́ s amazing, keď dostaneš bingo 

amazing“, bez žolíka. Vilo dal proti Veronike dvakrát viac bodov aj vďaka tomu, že Veronika veľa 

odpisovala za čas a pripomienky. 

Evka v treťom kole dosť namietala proti Rasťovým 

výmyslom a oplatilo sa. Ivan aj po tretí krát porazil Vila 

a úspech bol zavŕšený. 

Evka v štvrtom kole Ivana síce potrápila, ale Ivan si 

zapísal 15. víťazstvo v rade. 

Veronika sa nestačila čudovať, 

aké slová Rasťo vymýšľa, najmä keď boli platné. Ale napriek enormnej 

snahe nevyhrala ani teraz. 

Piate kolo bolo pre Ivana oddychové a do určitej miery aj pre Vila, ktorý 

nemal veľa problémov s Rasťom. Ten síce skúsil 

bingovú kombináciu VYDARIL (čítaj wajdeuil) a LAT, 

ale vraj vo Vrútkach neplatné, nech skúsi v Lučatíne 

(tam zase bude neplatné to LAT – lotyšské euro). 

Evka nedala veľa možností Veronike a tá si 

nezapísala konečne prvé víťazstvo.  

Krátka rekapitulácia a dôležitá otázka pre Ivana, či teda pôjde do Varšavy. 

A ten - že hej.  

Do odchodov vlakov bolo ďaleko aj kvôli tomu, že meškali. Opäť. 

V dodatkovom 6. kole sa stretli najlepší dvaja a najlepšie dve. Ivan opäť neprehral a Veronika 

opäť nevyhrala.  

Slávnostné vyhlásenie a ocenenie prvých troch v kvalifikácii na majstrovstvá sveta v anglickom 

Scrabble, Ivana Pastuchu, Vila Šnábela a Rasťa Michalku, sa uskutoční počas majstrovstiev 

Slovenska v slovenskom Scrabble, ale dovtedy zostávajú ešte necelé 2 mesiace a 2 kvalifikačné 

turnaje. Ten prvý bude 6. augusta v Lučatíne. 

Rasťo 


