SCRABBLE ako pomoc proti zabúdaniu...

Alex14

Hru Scrabble som hral do roku 2014 iba doma v rodine, bez pravidla platnosti alebo neplatnosti slov
a v časopise Relax, ktorý som začal lúštiť už od jeho založenia. V roku 2012 som sa stal dôchodcom
a voľný čas som mimo prác v záhradke (v jarnom až jesennom období) využíval aj zábavou
s vnúčatami a po večeroch aj lúštením krížoviek, alebo hraním scrabble s rodinou. Náhodou, na
internete, som po Vianociach roku 2013 našiel upútavku na turnaj v scrabble. Konal sa, ak sa dobre
pamätám, v Banskej Bystrici asi 14. januára v priestoroch UMB, na prírodovedeckej fakulte. Pamätám
si, že poriadne mrzlo, ale vo vnútri v jednej z učební bolo celkom príjemne.
Bol som príjemne prekvapený z privítania ako nováčika, hlavne od pána Ivana Brodenca a pani Eriky
Tomkovej, ktorí ma voviedli do tajov hry Scrabble, hlavne o používaní platných slov podľa pravopisu,
podľa slovníkov PSP, KSSJ alebo aj El siňa. Pani Erika mi pomohla aj s registráciou na herňu a aj ako
člena spolku SSS. Odvtedy som sa snažil byť na každom kvalifikačnom turnaji, ktorý spolok
organizoval po celom Slovensku. Spomeniem len, že odvtedy som precestoval skoro celé Slovensko
a spoznal som aj ostatných členov spolku. Vždy sa mi páčila tá priateľská atmosféra na turnajoch,
ktorá sa teraz akosi vytratila, keď hráme iba „online“. Okrem zopár priateľských turnajov Liptovský
Hlúň som súťažne odohral už 648 hier na kvalifikačných turnajoch a dvoch, alebo troch
majstrovstvách Slovenska. Už si to presne ani nepamätám a práve preto túto hru hrám, lebo aspoň
trochu donútim svoje mozgové závity bojovať proti zabúdaniu, ktoré ma čoraz častejšie obšťastňuje
pri mojom veku.
Teraz je to už ôsmy rok, čo som členom SSS, a baví ma zapájať sa do internetových súťaží SIT, teraz
aj e-sitexpres a hlavne čo ma baví, to je písomná súťaž, kde treba hodne premýšľať, ale je tam dosť
času na riešenie a hľadanie čo najhodnotnejších slov. Zatiaľ najlepšie som sa v písomnej súťaži
umiestnil asi teraz, keď som skončil na 10. mieste a kde sami podarilo aj moje zatiaľ nahodnotnejšie
slovo za 320 bodov cez deviatku a to N/E/VYKÚPIŠ, hoci pri menej bodovom riešení som ho mal za
323 bodov.
V online turnajoch je asi zlý algoritmus pri delení písmen do zásobníkov, ktoré niekedy ani pri
viacnásobnom vymieňaní nemení počet buď samohlások alebo spoluhlások. Mal by tam byť pomer
minimálne 1:6, najlepšie 3:4. Viac sa mi to páčilo na živých turnajoch, ale asi si nepomôžem.
Okrem slovenskej verzie Scrabble som sa zapojil aj do českej verzie na stránke Cshak.cz, kde sa mi
zatiaľ celkom darí, hoci niektoré slová som videl po prvýkrát a položili ich súperi. V každom roku sú
dve partie, v ktorých zo zadaného zásobníka, alebo aj dvoch hľadáme sedem písmenové prémie, pri
dvoch si niekedy pomôžeme kratším slovom,ku ktorému sa dá priložiť prémiové (to po našom bingo).
Hrám to tretí rok a umiestnil som sa v roku 2019 v sumáre za obe partie na 7. mieste z 19 súťažiacich,
v roku 2020 na 6. mieste z 24-roch a teraz v prvej partii sa zatiaľ držím na 4. mieste tiež z 24-roch
zúčastnených.
Takže toľko asi k tomu, že prečo odporúčam podobne postihnutým zábudlivcom, hrať túto hru,
a byť trebárs v danom roku celkove na Slovensku umiestnený na povedzme 34 (možno aj na 60)
mieste zo 100. Veď toto nemôže povedať každý. A ešte niečo k vykladaciemu scrabble, ktoré teraz
hráme tiež iba online, som zistil, že naša predsedníčka spolku, Evka Záhradníková mala veľkú pravdu
o tej slepote pri tejto hre. Nie každý vidí na tej srabblovnici v počítači všetky platné slová, alebo
bodovo najsilnejšie aj keď je víťazom. A vidíte už zase som zabudol tie kategórie „slepôt“. Ak by to
niekto chcel zopakovať, tak nech sa s dôverou na ňu obráti. Iste mu ich zopakuje hoci aj o polnoci.

Všetkých Vás pozdravuje a dúfa v skoré ukončenie tohto protipandemického hrania, a teším sa
a verím, že to už prekonáme a znovu sa stretneme na živom turnaji so skvelou atmosférou. Aj keď
skončím posledný.
Pozdravuje Vás Alexander ( alex14 ) z obce pod prekrásnym haličským zámkom grófov
Forgáčovcov.

