
O LEHOTE PO LEHOTE 

(snáď ešte v lehote ;) 
 

Štvrtý online kvalifikačný turnaj SSS 2019/20 priniesol konečne aj Bingostar. Nejde o obnovu celej 

série, ale jednorazovú súťaž popri tomto online turnaji. Súťažilo sa v 3 kategóriách: najväčšia 

bingostar, najjasnejšia bingostar a najväčšia z vyhasnutých bingostar. Či bude bingostar vypísaná 

aj popri 5. online KT či prípadných ďalších, a v akých kategóriách, závisí vždy od hlavného 

administrátora turnaja. 
 

Po celý čas, odkedy online kvalifikačné turnaje nahradili klasické (2.4.2020), makali organizátori aj 

s portálom herna.net na tom, aby sme vedeli obnoviť aj Bingostar ako dlhodobú súťaž. Bohužiaľ, 

rôznymi technickými úskaliami (to by bolo bingo, čo?!) sa nám nepodarilo prelúskať skôr ako teraz 

- keď už zase nemalo zmysel vyhlasovať Bingostar ako dlhodobú súťaž (boli pred nami možno už 

len 2 online turnaje). Aj to ešte nie sú vyriešené všetky úskalia - ale dosť na to, aby sme sa odvážili 

vyhlásiť túto súťaž aspoň ako jednorazovú. A bolo to na mieste - aj odvaha, aj opatrnosť. 
 

Veľkou vecou bolo, že hráči nemuseli kvôli Bingostar vôbec nič vypĺňať. Ani počet žolíkov, ani 

počet bíng, ani do tabuľky, ani do formulára - všetky tieto údaje mal organizátor ambíciu vydolovať 

z herne. Okrem odbúrania práce na strane hráčov, kľúčovou výzvou bola objektívnosť a 

spoľahlivosť dát. T.j. nebyť odkázaný na subjektívne dáta pracne získané od hráčov s vysokým 

rizikom chybovosti, ale vychádzať podľa možnosti z dát objektívnych a presných.  
 

Otázna bola len spoľahlivosť. Pri desiatkach hráčov, z ktorých každý používa nejaké zariadenie, 

nejaký prehliadač, nejaké pripojenie na internet, totiž nikto nedokáže zaručiť, že server uloží každú 

jednu partiu, a že dáta budú kompletné - čo je potrebné pre regulérnosť súťaže. Preto tá opatrnosť 

- a bola na mieste, pretože 3 zo 133 partií sme naozaj museli získať “ručne”. Ale odvaha sa 

oplatila, pretože boli len 3, a potrebné údaje z nich sa nám podarilo spoľahlivo získať. Bingostar za 

turnaj 30.5.2020 bola teda regulérna na 100%. 

Súťažilo sa v troch kategóriách: 

● najväčšia bingostar - absolútny počet bíng (kto nahrá najviac bíng za celý turnaj) 

● najjasnejšia bingostar - najlepší pomer bingá : žolíky (za celý turnaj) 

● najväčšia z vyhasnutých bingostar - spomedzi hráčov s najnižším počtom bíng (keď aj 

0), ten / tá s najvyšším aktívnym skóre (Dal). 

Najväčšou aj najjasnejšou bingostar sa stal McEnroe, najväčšou z vyhasnutých stefika. Pre 

víťaza každej kategórie bola vypísaná odmena predplatné 30 dní na herna.net. Evka Horňáková 

sa tak môže tešiť na 30, Jožko Gajdoš až na 60 extra dní na herni. Gratulujeme! Kompletné 

výsledky nájdete v tabuľke TU. 

 

http://herna.net/
bingostar.xls


Za pomoc pri obnove Bingostar ďakujem Evke Zahradníkovej, Patrikovi Pinterovi, Erike Tomkovej, 

Majovi Šimkovi, portálu herna.net a všetkým hráčom, ktorí Radu SSS vytrvalo naháňali a 

dožadovali sa Bingostar aj v online svete ;) 

 

Mišo Ivan 

admin 4.online KT 

 

 

 

PS 1: ak sa Ti gro reportu zdá povedomé, je to možné - bolo obsiahnuté v maili účastníkom. 

Ukázalo sa, že nie všetci ho čítajú - a táto novinka stojí za zopakovanie a povšimnutie 

 

PS 2: WANTED! Nevideli ste ju? Nezvestná D.H.-J. bola prihlásená na nemenovaný turnaj, ktorý 

mala pôvodne aj organizovať. Neskôr sa z neznámych dôvodov odhlásila. Naposledy bola videná 

v TV, vprograme 5 proti 5. Radi by sme ju opäť stretli na turnaji, čím skôr ;) 

http://herna.net/

