
To boli vetry!

Devätnásteho februára 2022 vzduch rozhodne nestál. Ani v Číne, ani na Slovensku. Na
ZOH pod exotickým múrom sa postaral o odklad tímových pretekov v alpskom lyžovaní, pod
Tatrami o vrásky na čele domáceho EXOTa. Bez srandy - v prvom kole 6.kvalifikačného
SCRABBLE turnaja aktuálnej sezóny Petra Matejovie pripravil vietor dočasne o elektrinu a
internet. Z dobre rozohratej partie (viedol 170:159) hrozila kontumačná prehra. Také sú
pravidlá - koho odpojí, ten prehrá (aj keď za to celkom nemôže). Jedine, že by stihol zohrať
náhradnú partiu v časovom limite. Lenže ako, keď kvôli elektrine vypadol aj internet? EXOT
mal šťastie na džentlmenského súpera - Alex14 sám navrhol remízu. Preto netradičný
výsledok 159:159 hneď na úvod (remíza dohodou).

Horšie boli obavy z toho, čo bude nasledovať. EXOT sa už-už chcel v beznádeji odhlasovať
z turnaja, a hlavný admin tiež nebol úplne pokojný, výstrahy SHMÚ pred silným vetrom boli v
mnohých okresoch a turnaj ešte len začal… Našťastie, bol to posledný incident súvisiaci s
vetrami (teda aspoň s tými, čo majú dosah na internet ;), a EXOT sa tiež dočkal malého
zázraku - už druhé kolo mohol riadne odohrať.

Turnaj bol napokon dramatickejší než hokejový zápas o bronz medzi Slovenskom a
Švédskom, ktorým žili aj scrabblisti. Pred posledným kolom sa totiž na čele tiesnilo 5 hráčov
s 5 výhrami. Kým v hokeji bolo viacmenej rozhodnuté a otázniky viseli iba nad tým, či dáme
bezradným Švédom gól do prázdnej brány a kto, tak v SCRABBLE nebolo zďaleka isté ani
to, kto bude v prvej trojke a na akom mieste.

Neviem to porovnať s inými turnajmi, lebo tieto ukazovatele nesledujem pravidelne, ale ako
hlavného admina ma pri spracúvaní výsledkov zaujali dve šesťstovky (609b. panbratt v
3.kole a 630b. veve v 4.kole), relatívne veľa stoviek (15, z toho Lulululu 3, panbratt a
Petka5ka po 2), vrátane ťahu za 203 bodov (maja1 v 4.kole NENAVŔTA).

Bíng padlo 158, panbratt dal v jednej partii 4 a ďalší siedmi hráči dali v jednej partii po 3
(husle, veve, McEnroe, Lulululu, danielaniel, quentos, ezahradka). V ONLINE Bingostar
sa do top 10 dostali husle a McEnroe na úkor large a carpediem69, ktorí sa turnaja
nezúčastnili.

Aj scrabblisti žijú hokejom!
Taký bol názov doplnkovej súťaže, v ktorej cieľom bolo položiť slovo s rovnakým slovným
základom ako meno hráča alebo člena realizačného tímu slovenských hokejistov bojujúcich
o bronz na ZOH v Pekingu.
Hoci bolo možné hrať napríklad čerešne, ryby a čajky na rôzny spôsob (Čerešňák, Rybár,
Čajkovský), nemecké variácie (Nemec), kto sa nebál rúhania tak aj kňazov ak nie kňažné
(Kňažko), hrivu (Hrivík), ukázalo sa, že to nie je jednoduché.. Ani uvoľnenie podmienok
(aspoň podobný základ, nemusí byť rovnaký) veľkú zmenu neprinieslo.

Niežeby žiadne návrhy neprišli, scrabblisti hokejom žili a tvoriví sú, posúďte sami:
Filc, polčasov, gól, čo (akože JurČO), rosár (Rosandič + Rybár), renta (akože Regenda,
ktorému renta resp. odmena za ZOH patrí, ale od mena ďaleko), loga (akože Ďaloga).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykc8VReKmvaLgaxPGAUSOGtRhvgqM3uk/edit#gid=1380458659


Vedel by som vybrať. Tréner Ján FILC sa podpísal pod doteraz najväčší úspech
slovenského hokeja. Z Británie mám kamaráta, ktorého som svojho času vzal na hokej a
požiadal urobiť namiesto mňa report do novín - a článok nazval “Hra troch POLČASOV” ako
ostrovan, ktorý žije futbalom ale musí priznať, že existuje a niečo do seba má aj hokej.
Najvážnejším ašpirantom medzi jednookými by však bol Sonin GÓL, pretože prišiel ešte za
stavu 0:0, takže snáď pomohol aj hokejistom. Lenže…

… rozkaz - pardon, zadanie - znelo jasne: rovnaký slovný základ. Toto žiadne z navrhnutých
slov nesplnilo, preto v doplnkovej súťaži tentokrát cena udelená nebude. Verím však, že
nám všetkým dostatočnou náplasťou je bronz našej regendárnej družiny ;)
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