
Mikuláš v okóbri  
 
Online priateľský turnaj mal byť náplasťou za majstrovstvá Slovenska plánované na tento 
októbrový termín do L. Mikuláša. V (Liptovskom) Mikuláši sa napokon 3.-4.októbra 2020 hrať 
nemohlo, my sme však našli cestu, ako si (scrabblového) Mikuláša v októbri bezpečne 
dopriať. Sobotná časť Mikuláša v októbri oslovila 27 členov SSS, a z nich siedmi si 
dopriali skutočného Mikuláša - okrem sobotných 8 kôl ešte 4 partie v nedeľu. 
 
Sobotný 8-kolový turnaj vyhral Patrik Pinter (Checkmate) pred Mišom Ivanom (large) a 
Majom Hencom (Bombosh). Menovaným blahoželáme a vzdávame hold siedmim 
statočným, ktorí sa dali na maratón: ezahradka,  large, klingacowa, ajakne, carpediem69, 
hidhid, ViliamF. Kompletné výsledky: sobota - nedeľa. Čo tam nenájdete a zatiaľ možno 
nepoznáte, sú výsledky maratónu ako takého (sobota + nedeľa dokopy). Vyšlo to takto: 
 

 
 
Ako sme k tomu dospeli? Bol to zaujímavý experiment s tým, že plán bol na konci 
spočítať výsledky zúčastnených, t.j. iba maratóncov, ako matice (body za sobotu + body za 
nedeľu, víťazstvá za sobotu + víťazstvá za nedeľu, medián Buchholz sobota + medián 
Buchholz nedeľa atď). Kto z týchto siedmich hral spolu v sobotu, v nedeľu už hrať nemal - 
namiesto toho mal každý odohrať toľko partií s inými súpermi, koľko bude možné so 
zvyšnými súpermi tak, aby mal na konci každý rovnaký počet odohraných partií.  
 
Lenže plány sú plány a realita je druhá vec. Už vopred bolo jasné, že dokonalé to nebude. 
Ideálne riešenie netradičného zadania totiž pôvodcu myšlienky napadlo príliš neskoro, než 
aby mohlo dostať priestor. Preto si ani nad tými zopár nedokonalosťami nelámeme príliš 
hlavu. Hlavné je, že okrem 27 sobotných hráčov si 7 maratóncov mohlo dopriať Mikuláša v 
októbri, zahrať 4 partie navyše, a majstrovstvá si vynahradiť takmer ako “oko za oko” 
(odohrali každý po 12 partií). A Mišo sa teší na ďalšiu príležitosť, kedy si to, čo chcel, 
vyskúša “načisto” a snáď s viacerými účastníkmi ;)  
 
Ak sa nájde niekto, kto napriek všetkým nedokonalostiam a faktu, že vyhral organizátor (čo 
vždy smrdí ;), uzná túto pokusnú súťaž, využijem situáciu a svoje víťazstvo bez váhania 
venujem Martinovi Slišovi. On vie, prečo ;) 
 
V sobotu nastalo zopár zaujímavých situácií, ktoré by sme radi využili smerom k online 
kvalifikačným turnajom. Jednu si necháme na neskôr, jednu rozoberieme už teraz.  
 
Tí,  čo sa zúčastnili, si iste pamätajú zmätky zo začiatku 7.kola. Šieste kolo bolo 
spárované, mnohí už stihli začať hrať. Kolo sme však stopli a rozlosovali nanovo. Ešte raz 

https://scrabble.swips.eu/sk/tournaments/3130290?round=round8#rank
https://scrabble.swips.eu/sk/tournaments/3130291#rank


sa všetkým v mene organizačného tímu ospravedlňujem a zároveň ďakujem za spoluprácu - 
spolu sme to hladko zvládli. O čo ale išlo? 
 
O partiu vannius - moon zo 6.kola, ktorú niekto z organizátorov zapísal omylom obrátene: 
vyhral vannius 393:366. Nestojí za to, celé to rozpisovať, zhrniem len to podstatné: nebola to 
obyčajná chyba, ale unikátna séria viacerých chýb. Každopádne sme prišli na tú, ktorá to 
celé spustila (tá na strane organizátora), a prijali sme opatrenia, aby sa neopakovala.  
 
V tomto prípade teda nemožno viniť hráčov (vannius výsledok odkontroloval a bol zapísaný 
dobre, až neskôr sa zmenil, čo už zachytil až po rozlosovaní - ale nemohol čakať, že 
výsledok sa zmení). Je však na mieste - nielen v súvislosti s týmto prípadom, ale aj inými - 
hráčov všeobecne upozorniť na pár najdôležitejších vecí: 
 
Ak sa zúčastňuješ online kvalifikačného turnaja, venuj prosím pozornosť najmä týmto 
veciam: 

1. Súťažný poriadok (najmä príloha D); 
2. propozície turnaja (vždy k danému turnaju, môžu sa líšť); 
3. riadiace stredisko (zvyčajne prvá záložka s názvom “Detaily” na SWIPS stránke 

turnaja); 
4. keby niečo, komunikuj s hlavným adminom spôsobom podľa propozícií (zvyčajne 

VZKAZ na herni, ale môže sa to turnaj od turnaja líšiť).  
 
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje! 
 
Mišo 


