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Do seriálu Grand Prix boli zaradené tieto turnaje a prebory, ktoré SZHaK a krú¾ky pripravili pre kalendárny rok 2017:
Krí¾ovky a hádanky: MARTIN - XXV. Novoroèný turnaj, BRATISLAVA - VIII. Danubia turnaj, SVINNÁ - XII. Euro turnaj,
BREZOVÁ pod Bradlom - IX. Turnaj o pohár M.R.&Scaron;tefánika, POPRAD - XXIV. Podtatranský turnaj, ZEMIANSKE
KOSTO¥ANY - XXXIV. Majstrovstvá Slovenska - Memoriál V.Kulèického, PRIEVIDZA - XLII. Turnaj Hornej Nitry,
®ILINA - XXXIX. Majstrovstvá Slovenska dru¾stiev o putovný pohár SZHaK, ®ILINA - XXXIX. Turnaj ®ilincov - Memoriál
¥.Feketeho, KO&Scaron;ICE - XIX. Maratónsky turnaj. Logické úlohy, hlavolamy a sudoku: KO&Scaron;ICE - VII.
Cassovia turnaj, BRATISLAVA - VIII. Danubia turnaj v sudoku, PÚCHOV - SUDOKU a HLAVOLAMY PRE KA®DÉHO,
PÚCHOV - X. Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách dru¾stiev o putovný pohár SZHaK, PÚCHOV - VII. Gumi turnaj,
PÚCHOV - IX. Majstrovstvá Slovenska v sudoku dru¾stiev o putovný pohár SZHaK, MARTIN - XI. Majstrovstvá
Slovenska v sudoku jednotlivcov, MARTIN - XVII. Majstrovstvá Slovenska v logických úlohách jednotlivcov,
BRATISLAVA - VIII. Turnaj BRÚSKA (Bratislava Rie&scaron;i Úlohy Sudoku a Krásne vArianty) a VIII. Turnaj BRÏO
(Bratislava Rie&scaron;i Ïal&scaron;ie lOgické úlohy).
KRÚ®KY
Sú»a¾ tradiène zaèala v Martine, kde sa tentokrát výborne po dlhých rokoch presadil krú¾ok Dunajci, ktorý roky dominoval
na Slovensku, ale generaèná výmena predsa len zaúradovala aj v tomto krú¾ku. * V Ko&scaron;iciach mali silné
zastúpenie Gumkáèi a aj sa im patriène darilo a prepracovali sa na èelo. Prekvapivo dokázali porazi» aj stabilne silný
K1Z a tak sa poradie Gumkáèi - K1Z - Dunajci vonkoncom neèakalo. * Na Danubii excelovali èlenovia krú¾ku Tatranec,
èo v&scaron;ak bolo oveµa viac pote&scaron;ujúce, bola aktívna úèas» Dunajcov, èo sa prejavilo aj v udr¾aní si tretej
pozície v GP. * Po prvom turnaji v Púchove sa situácia mení. Gumkáèi mali e&scaron;te 13 bodový náskok, ale
Tatranec u¾ na druhom mieste vystriedal K1Z. Skokanom turnaja sa stal Cassovia klub, ktorý poskoèil z12-teho na 6-te
miesto. * Majstrovské sú»a¾e dru¾stiev v sudoku a logike najviac priali K1Z, ktorý o 7 bodov viedol pred Gumkáèmi.
Cassováci boli u¾ tretí, ale na ïal&scaron;ích prieèkach to bolo nahustené. Ru¾a 67, Tatranec 65, Dunajci 64, dokonca
pribudol i &Scaron;íravan (55), ktorý vïaka novým dievèatám v krú¾ku zaèal bodova» i v sudoku a logike. * Poradie po druhom
turnaji v Púchove sa nezmenilo, len sa zvýraznil náskok líderskej trojice a najmä vedúceho krú¾ku K1Z. * Majstrovstvá SR
v logike a sudoku opä» priali trojici krú¾kov, kde si najviac uchmatol K1Z a po nich Gumkáèi. Prekvapivo ako tretí bodovali
najviac domáci z Turca, ktorým sa podarilo v Martine prelú&scaron;ti» aj ko&scaron;ický Cassovia klub. * Krí¾ovky
a hádanky vo Svinnej na&scaron;tartovali sériu podujatí z tohto spektra lú&scaron;tenia a hneï sa to prejavilo aj na poradí.
Tatranec bol &scaron;tvrtý, Dunajci hneï za nimi a dopredu i&scaron;li aj Bôbari. Pote&scaron;iteµné bolo ale aj to, ¾e po prvý
krát v tomto roku zabodoval aj krú¾ok ®iaran, ktorý má u¾ ¾iaµ len jedného sú»a¾ivého èlena. * Po Brezovej sa v prvej
desiatke niè na poradí nemenilo, Tatranec sa ale dotiahol na Cassoviu u¾ na 3 body a dobre napredovali aj Dunajci a Ru¾a. *
V Poprade sa darilo priateµom z Vala&scaron;ska, ale koneène aj Goralom, ktorým sekundovala Ru¾a a Bôbari. Bodový stav sa
zaèal vyrovnáva» a tak sme boli zvedaví, ako to dopadne po Majstrovstvách SR v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek
jednotlivcov. * Tie, èo sa bodov do Grand prix, boli v ré¾ii èlenov krú¾ku Tatranec, èo sa hneï prejavilo v posune na tretiu
pozíciu. Sekundova» im staèil len &Scaron;íravan, ktorý tak predbehol na majstrovstvách chýbajúcich Dunajcov, prièom
veµmi dobre si polep&scaron;ili i Bôbari, ktorým sa razom podarilo poskoèi» zo siedmej na &scaron;tvrtú prieèku.
Slu&scaron;ne bodovali ale aj ®ilinci, Ru¾a a priebe¾ne druhí Gumkáèi, tak¾e sa body delili pre viacerých. * V Prievidzi opä»
dominovali chlapci spod Tatier, preto¾e z maximálne mo¾ných 82 bodov (za 5 bodovaných miest) uchmatli 39 bodov a èoraz
viac sa do»ahovali na Gumkáèov. Ostatné body brali preva¾ne krú¾ky na spodnej&scaron;ích prieèkach, kde niekde
nastali vzájomné výmeny poradia, niè dôle¾ité sa ale viac neudialo. * ®ilina mie&scaron;ala poradím. Majstrovstvá SR
v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek dru¾stiev síce vyhrali Dunajci, ktorí poskoèili z 8. na 5. miesta, dôle¾itej&scaron;ou
zmenou bol ale viac postup krú¾ku Tatranec pred Gumkáèov na druhé miesto. Dobre si polep&scaron;il aj
&Scaron;íravan, ktorý síce na ¾iadnu medailu v ®iline nesiahol, tu ale postúpil u¾ na &scaron;tvrtú prieèku. * Nasledujúci
turnaj ®ilincov preukázal kvalitu lú&scaron;titeµov z Popradu. Tatranec sa pred poslednými dvomi podujatiami dostal na
prvé miesto a pre K1Z bolo u¾ dos» nároèné ho opä» prekona». O prvej trojici je zdalo by» rozhodnuté, preto¾e medzi
&Scaron;íravanom sa Gumkáèmi bol rozdiel 41 bodov. Michalovèanom v&scaron;ak mohli e&scaron;te napomôc» ich
nové dievèatá, ktoré chodia práve na sudoku aj logiku a ak by krú¾ok zabral aj v Ko&scaron;iciach, mohlo e&scaron;te
k zmene dôjs». * Brïo a Brúska v Bratislave ale otoèila poradie. K1Z doslova exceloval. Z 82 mo¾ných bodov získal krú¾ok
neuveriteµných 70 a nielen¾e zmazal náskok Tatrancov, ale získal aj 53 bodový odstup. Nízka konkurencia iných krú¾kov
umo¾nila bodova» favoritom krú¾ku a tak bolo otázne ako Tatranec zareaguje. Nebolo síce nemo¾né tento rozdiel
vyrovna», Popradèania by ale museli v Ko&scaron;iciach dosiahnu» super výsledok. Vlani na východe získali 46 bodov,
tak¾e pri troche &scaron;»astia sa dalo 53 bodov uhra». Na ostatných miestach, kde sídlili KaH krú¾ky sa niè nemenilo, tak¾e
sa na celkové poradie èakalo a¾ na Ko&scaron;ice. * KaH v Ko&scaron;iciach uzavreli lú&scaron;titeµskú sezónu.
Tatranec sa na K1Z nedotiahol. V Ko&scaron;iciach mal silnú konkurenciu v podobe troch majstrov z iných kú¾kov
(Plo&scaron;èica, Chudý, Gonda), prièom na východ pricestovali dokonca aj Dunajci a nechýbali ani silní ®ilinci. Keby sa
konal pôvodne plánovaný turnaj v Michalovciach, bolo by to asi iné, takto sme mohli gratulova» krú¾ku K1Z. Poklonu si
v&scaron;ak zaslú¾il aj krú¾ok Tatranec, ako aj v&scaron;etky ostatné krú¾ky, ktoré svojimi výsledkami prispeli k
zaujímavému vývoju sú»a¾e.

Krú¾ky (33 podujatí)
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koneèný stav (vývoj poradia) 1.K1Z-Bratislava (1-2-1)
2.Tatranec-Poprad (2-1-2)
3.Gumkáèi-Púchov (3-3-3)
4.&Scaron;íravan-Michalovce (4-4-4)
5.Dunajci-Bratislava (6-6-5)
6.Bôbari-Prievidza (5-5-6)
7.®ilinci-®ilina (7-7-7)
8.Ru¾a-Ru¾omberok (8-8-8)
9.Cassovia klub-Ko&scaron;ice (9-9-9)
10.Gorali-Stará ¥ubovòa (12-12-11)397
371
301
244
227
221
166
156
130
98detailné výsledky v&scaron;etkých krú¾kovKRÍ®OVKY
Na Turci sa zvyklo dari» Milanovi Chudému, ktorý tu za posledných 5 rokov vyhral trikrát. Tento rok bol v&scaron;ak
najlep&scaron;í Bratislavèan, hoci pôvodom Kysuèan, Milo&scaron; Hru&scaron;ka. Bolo to síce veµmi tesné (a¾ traja mali
len jednu chybièku), ale mladíckos» a rýchlos» rozhodla. * Danubia v Bratislave priala krí¾ovkárom spod Tatier. Janko
Turek v&scaron;etko zvládol úplne bezchyby, èo mu pomohlo sa pre&scaron;myknú» na èelo sú»a¾e. Vôbec v
kulturáku Cultus to bolo veµmi vyrovnané lebo e&scaron;te aj desiaty L.®itòák mal len 5 chýb. Milým prekvapením bolo
tretie miesto nestarnúcej kombinatorièky docentky Královej. * Po Svinnej bol u¾ lídrom Milan Chudý, síce len o 1 bod, ale
toto sa èakalo od zaèiatku. Do popredia sa prekvapivo ale tlaèil M.&Scaron;uòavec, tretí bol ale P.Tibenský, ktorý èasto na
turnaje nechodí, ale keï u¾ niekde príde tak jasne boduje. * Brezová priala priateµom spoza Moravy, dobre sa po
dlh&scaron;om èase zapísal koneène aj L.®itòák, ktorému sa podarilo dosta» do top 10. Na tretiu pozíciu sa dostal
&Scaron;.Tatarko, ktorý tak predbehol organizátora turnaja P.Tibenského. * Pod Tatrami pre zmenu absentoval z
organizaèných dôvodov práve &Scaron;.Tatarko, èo sa podarilo vyu¾i» M.&Scaron;uòavcovi, ktorý zaujal jeho miesto. Výpadok
ïal&scaron;ieho Tatranca J.Tureka vyhovovalo aj M.Chudému, ktorý si tak vytvoril dobrý náskok na èele GP. Do
sú»a¾ného diania sa zapojil po pauze aj Peter Païour a hneï to bol plný poèet bodov a priebe¾ne siedme meisto v GP.
Stále postupoval ale aj P.&Scaron;tefek, ktorý u¾ slovenèinu berie ako vlastnú a dokazuje to aj na na&scaron;ich
sú»a¾iach. * Majstrovstvá vyhral Lucián Gonda, ktorý tie¾ patril medzi tých, èo mal dlh&scaron;iu lú&scaron;titeµskú
pauzu, ale ako sa zdalo, pri&scaron;iel v pravú chvíµu. Výrazný posun zaznamenal D.Vojník, ktorý po MSR postúpil z 31. na
11. miesto. Stále dobre sa dr¾ali Petr &Scaron;tefek (u¾ &scaron;tvrtý) i Miroslav &Scaron;uòavec (tretí), èo sa na zaèiatku
roka neèakalo. * Gonda sa sna¾il dobehnú» zame&scaron;kané. V Prievidzi opä» vyhral a postúpil na priebe¾né 6.
miesto. Èi to bude staèi» na medailu mal ukáza» ïal&scaron;í vývoj. Posun potvridl aj D.Vojník, ktorému sa na hornej Nitre
darilo tie¾, èo mu napomohlo posunú» sa u¾ do top 10. Zaujímavý bol ale vývoj v èele rebríèka. Jankovi Turekovi sa podarilo
stiahnu» náskok Milana Chudého na prijateµných 7 bodov a tak bolo stále e&scaron;te o èo hra». * Gonda do tretice po
sebe zví»azil, tentokrát v ®iline. U¾ mu chýbali na tretiu prieèku len 4 body, èo vonkoncom nebolo nedosiahnuteµné. Turek
stiahol na Chudého ïal&scaron;ie 2 body a tak bol otvorený aj súboj o prvé miesto. Veµmi to bolo vyrovnané v druhej
polovici top 10, kde nastalo niekoµko posunov - hore i&scaron;li F.Cvengro&scaron;, I.&Scaron;uòavec, v ®iline naopak
prekvapivo nebodovali &Scaron;.Tatarko a D.Vojník. * Gonda to dokázal. Naopak zaváhal M.&Scaron;uòavec a veru veµa
mu nechýbalo. Nebodované miesto v&scaron;ak spôsobilo, ¾e mu zostala medaila zemiaková. Milan Chudý naopak tlaku
Jána Tureka odolal a v Ko&scaron;iciach prvenstvo v GP napokon obhájil a nepretr¾ite tak vládne medzi krí¾ovkármi u¾
8 rokov. Na ostatných prieèkach nedo&scaron;lo k ¾iadnym zmenám a tak sme mohli v&scaron;etkým poïakova», lebo tento
roèník bol naozaj zaujímavý a pútavý.

Krí¾ovky jednotlivci (9 podujatí)
koneèný stav (vývoj poradia) 1.Milan Chudý-Prievidza (1-1-1)
2.Ján Turek-Poprad (2-2-2)
3.Lucián Gonda-Kristy (4-6-9)
4.Miroslav &Scaron;uòavec-L.Hrádok (3-3-3)
5.Petr &Scaron;tefek-Vsetín (5-4-4)
6.&Scaron;tefan Tatarko-Poprad (6-5-5)
7.Ivan &Scaron;uòavec-Ru¾omberok (7-10-7)
8.Franti&scaron;ek Cvengro&scaron;-Sp.N.Ves (9-12-10)
9.Pavol Tibenský-Brezová (8-7-8)
10.Du&scaron;an Vojník-Pre&scaron;ov (10-8-11)76
69
45
42
32
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32
29
28
25
22detailné výsledkyHÁDANKY
Na Turci sa za posledné roky ví»azi stále menili. Naposledy sa podarilo v krátkej dobe vyhra» Petrovi Païourovi v roku
2011, keï zopakoval prvenstvo z roku 2009. Rovnakú pauzu si vybral aj tohtoroèný ví»az Milo&scaron; Hru&scaron;ka,
ktorý tu triumfoval v roku 2015. * Opakovanie je matkou múdrosti a doslova to naplnil v Bratislave Janko Turek, ktorý má
navlas rovnaký zaèiatok Grand Prix ako vlani. Bodmi i poradím. Po Danubii u¾ prvé miesto vlani nepustil a tak uvidíme ako
si bude poèína» tento rok. .... * Vo Svinnej to ví»azstvom potvrdil a dobre na&scaron;liapol v tejto sú»a¾i. Výborne
zabodoval nestarnúci L.®itòák, ale aj krí¾ovkársky klasik M.Chudý. * Absolútne skvelý rozbeh. J.Turek v Brezovej opätovne
zví»azil a upevnil si prvé miesto. Zaujímavos»ou bolo, ¾e v top 3 turnaja mu robili susedov znovu L.®itòák a M.Chudý. * V
Poprade nemal na M.Plo&scaron;èicu nikto. &Scaron;koda, ¾e chodí tak málo na turnaje, zaruèene by bol v&scaron;ade
vítanou konkurenciou, hlavne na majstrovstvách, kde u¾ roky èakáme sa stretnutie hviezd, v¾dy má ale niekto iné
plány. Pod Tatrami sa ale významne darilo Ivanom - Riasovi (druhý), &Scaron;uòavcovi (tretí) a Filadelfymu (&scaron;tvrtý).
* Na majstrovstvách Slovenska získal titul Lucián Gonda, ktorý pri&scaron;iel vôbec na prvú sú»a¾ v tomto roku.
Nedorazil ale L.®itòák, èo ho stálo druhé miesto, kde sa posunul M.Chudý a do top 10 sa prepracovali dobrými výsledkami
P.Païour a A.Hnáth. * Turnaj v Prievidzi mal síce jesenný termín, to ale niè nezmenilo na jeho kvalite. Ako v krí¾ovkách aj tu
v hádankách dominoval L.Gonda a vá¾nym spôsobom zasiahol do vývoja GP. J.Turek zvý&scaron;il náskok na èele
sú»a¾e a významne sa odpútal od svojich prenasledovateµov. Po dlh&scaron;ej dobe bodoval aj &Scaron;.Tatarko a
vrátil sa do top 5. * Kto iný ako Gonda. Toto meno figurovalo na prvom mieste aj v ®iline. Ján Turek tretím turnajovým
miestom potvrdil v predstihu ví»azstvo v GP a obhájil tak svoju pozíciu z vlaòaj&scaron;ka. Druhé miesto mal u¾ po ®iline
isté Milan Chudý, tretie bolo e&scaron;te otvorené. Pri neúèasti L.®itòáka bol toti¾ na bronzovej prieèke u¾ L.Gonda
(predbehol ho o 2 body), u ktorého sa èakalo ¾e v Ko&scaron;iciach svoj post u¾ len zµahka potvrdí. * Ko&scaron;ice to ale
v&scaron;etko zmenili. L.Gonda toti¾ zaváhal a obsadil a¾ 8. miesto. Ladislav ®itòák v&scaron;ak zatiahol brzdu a
vylú&scaron;til si vo fini&scaron;i v Ko&scaron;iciach &scaron;tvrté miesto, to mu v&scaron;ak staèilo na to, aby v
koneènom súète predbehol Gondu a v Grand prix obsadil medailovú tretiu prieèku.

Hádanky jednotlivci (9 podujatí)
koneèný stav (vývoj poradia) 1.Ján Turek-Poprad (1-1-1)
2.Milan Chudý-Prievidza (2-2-2)
3.Ladislav ®itòák-&Scaron;aµa (4-3-3)
4.Lucián Gonda-Kristy (3-6-10)
5.Ivan Filadelfy-Prievidza (5-4-4)
6.&Scaron;tefan Tatarko-Poprad (6-5-7)
7.Ivan Rias-Ko&scaron;ice (7-7-7)
8.Ján Psotný-N.Mesto n/V. (8-8-8)
9.Miroslav Plo&scaron;èica-Ko&scaron;ice (16-14-12)
10.Anton Hnáth-Moravany (9-9-9)
78
53
43
41
31
30
29
29
22
21
detailné výsledkyLOGICKÉ ÚLOHY a SUDOKU
V Ko&scaron;iciach najlep&scaron;ie od&scaron;tartoval túto sezónu v turnaji hlavolamov &Scaron;tevko
Ga&scaron;pár. Po sudoku ktoré mu tradiène nejde, u¾ musel prepusti» líderskú pozíciu Matú&scaron;ovi Demigerovi. *
Sudoku na Danubii potiahlo na èelo Pavla Jaselského, veµmi pozítívne v&scaron;ak vyzerá top 10, kde má výbornú
pozíciu stále juniorka Natália Chanová a výborne sa presadzujú aj doteraz nie príli&scaron; favorizované tváre ako
Katka &Scaron;imonovièová a Gabika Jaselská. * Turnaj pre ka¾dého v sudoku a logike v Púchove vrátil do hry Petra
Hudáka i Mateja Uhera, ktorí dovtedy na sú»a¾iach absentovali. Po prvýkrát sa zapojil ale aj favorit medzi favoritmi
viacnásobný medailista z majstrovstiev sveta v sudoku Jakub Ondrou&scaron;ek. * Turnaj Gumkáèov sa niesol v úplne
inom autorskom zabezepèení i lú&scaron;titeµskej partie. Body sa zaujímavo delili medzi viacero rie&scaron;iteµov. Do
popredia sa dostali Jakub Ondrou&scaron;ek, Peter Hudák, Jana Novotná, èi Jakub Hrazdira. Zmeny nastali aj v èele
sú»a¾e, kde sa usídlil Matú&scaron; Demiger, ktorému sekundoval &Scaron;tefan Ga&scaron;pár a Pavel Jaselský. *
Majstrovstvá Slovenska v sudoku veµa zmien nenarobili, body získavali favoriti, výraznej&scaron;í posun mali len Marek
Kasár a Jan Zveøina. Pote&scaron;ilo v&scaron;ak to, ¾e sa prvýkrát v roku zapojili do sú»a¾e významné osobnosti
sudoku Zuzana Hromcová a Ivana Ondrejková (&Scaron;tiptová). * &Scaron;ampionát v logike jednoznaène potrdil
dominanciu Petra Hudáka, ktorý bol razom na piatom mieste v Grand prix. Výrazný bodový odstup mala po podujatí líderská
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dvojica Matú&scaron; Demiger a &Scaron;tefan Ga&scaron;pár, na ktorú sa predpokladalo, ¾e sa u¾ asi nikto
nedosiahne. Otvorený bol e&scaron;te bronzový post, kde sa k tretiemu Pavlovi Jaselskému na 4 body priblí¾il Marek
Kasár. * Bratislavské BRÏO a BRÚSKA sa niesli v absolútnej prevahe Jakuba Ondrou&scaron;ka. ani tento výsledok mu
v&scaron;ak nestaèil na prienik na medailové pozície. Pavel Jaselský toti¾ odolal jeho útoku a aj keï nebodoval tak, ako
sme boli u neho zvyknutí, na bronz mu to staèilo. Prvenstvo si vïaka lep&scaron;iemu výsledku v logike prakticky vopred
potvrdil Matú&scaron; Demiger pred &Scaron;tefanom Ga&scaron;párom. Sudoku pri schopnostiach súperov u¾
nemalo veµa mo¾ností na zmenu a ani na ostatných miestach boli posuny len minimálne.

Logické úlohy jednotlivci (11 podujatí)
koneèný stav (vývoj poradia) 1.Matú&scaron; Demiger-Zl.Moravce (1-1-1)
2.&Scaron;tefan Ga&scaron;pár-Brusel (2-2-2)
3.Pavel Jaselský-Vojtovce (3-3-3)
4.Jakub Ondrou&scaron;ek-Brno (6-8-6)
5.Marek Kasár-Brezno (4-4-4)
6.Peter Hudák-Ko&scaron;ice (5-5-9)
7.Jan Zvìøina-Mimoò (9-9-8)
8.Natália Chanová-Púchov (7-6-7)
9.Matej Uher-Bratislava (8-11-20)
10.Jana Novotná-Brno (10-7-5)
82
74
55
51
44
40
39
34
32
30
detailné výsledkyNAJ NAJ NAJ
Ideálny zaèiatok pre Milo&scaron;a Hru&scaron;ku. Plný bodový zisk z Martina mu hneï umo¾nil získa» slu&scaron;ný
náskok, èo pri jeho schopnostiach nie je nezanedbateµné. Otázne bude, ako èasto sa objaví na turnajoch. *
Ko&scaron;ická logika a sudoku dostala dopredu &Scaron;tefana Ga&scaron;pára a Matú&scaron;a Demigera,
Milo&scaron; si v&scaron;ak prvú pozíciu udr¾al. * Danubia v Bratislave poriadne popremie&scaron;ala poradím a aj keï je
e&scaron;te na prvé hodnotenia ïaleko, trochu naznaèila, kto tento rok bude chodi» na turnaje a bojova» o Grand prix.
Zaujímavým paradoxom je zatiaµ aspoò to, ¾e mladá Natália Chanová je v priebe¾nom poradí nad &Scaron;tefanom
Ga&scaron;párom. * Púchovské turnaje posunuli opä» dopredu logikov a to najmä známe tváre ako Peter Hudák (8.),
Marek Kasár (7.), Jakub Ondrou&scaron;ek (6.) a na najvy&scaron;&scaron;ie miesta &Scaron;tefan Ga&scaron;pár
(2.) a Matú&scaron; Demiger (1.). * Majstrovstvá Slovenska v sudoku a logických úlohách v Martine pomohli okrem
Jakuba, ktorý chýbal, tým istým rie&scaron;iteµom, ku ktorým sa pridali Matej Uher, Pavel Jaselský, Natália Chanová, Zuzana
Hromcová, Ivana Ondrejková a Katarína &Scaron;imonovièová. * Svinná na&scaron;tartovala sériu KaH turnajov a
dala priestor na dorovnávanie rozdielov medzi rie&scaron;iteµmi z obidvoch oblastí lú&scaron;tenia. Veµké zmeny
e&scaron;te nenastali, ale to bol e&scaron;te len zaèiatok. * Brezová bola u¾ o nieèom inom. Na èelo sú»a¾e sa pred
Matú&scaron;a Demigera dostal Ján Turek, tretí bol Milan Chudý, do top 10 sa posunul i Ladislav ®itòák a &Scaron;tefan
Tatarko. * KaH turnaj v Poprade poèetne dorovnal skóre medzi turnajmi LúS a KaH, èo sa prejavilo aj v poradí medzi
sú»a¾iacimi. Výnimkou boli len Majstrovstvá Slovenska, ktoré zatiaµ prebehli len v sudoku a logických úlohách. do èela
sa prepracoval milan Chudý, nasledovaný Jánom Turekom a Matú&scaron;om Demigerom. &Scaron;tvrtý bol logik
&Scaron;tefan Ga&scaron;pár, piaty hádankár Ladislav ®itòák. * Majstrovstvá KaH posunuli na lep&scaron;ie pozície
ïal&scaron;ích krí¾ovkárov ako &Scaron;tefan Tatarko, Peter Païour a Miroslav &Scaron;uòavec. * Nasledujúci KaH turnaj v
Prievidzi toto umo¾nil aj Luciánovi Gondovi (6.) a Petrovi &Scaron;tefkovi (10.) a tak sa medzi najlep&scaron;ími
nachádzalo 7 krí¾ovkárov/hádankárov a 3 logici/sudokáèi. Z tejto trojice sa stále ale dr¾al Matú&scaron; Demiger,
ktorý bodoval aj v krí¾ovkách a aj preto si dr¾al výbornú tretiu prieèku. * V ®iline vyhral hádanky i krí¾ovky Lucián Gonda a
razom bol priebe¾ne tretí. V èele si upevnil pozíciu Ján Turek, ktorého ví»azstvo bolo prakticky isté. S istým druhým
miestom mohol vzhµadom na bodový odstup poèíta» aj Milan Chudý. O tretie miesto boli reálne v hre e&scaron;te
&scaron;tyria Lucián Gonda, Matú&scaron; Demiger, &Scaron;tefan Ga&scaron;pár a &Scaron;tefan Tatarko. * V
Bratislave to do správnych rúk zobral Matú&scaron;. Nebol to síce maximálny bodový zisk, ale pri konkurencii Jakuba
Ondrou&scaron;ka bolo druhé a tretie miesto veµmi dobré. Mimo hry u¾ bol v tomto okamihu &Scaron;tefan
Ga&scaron;pár, ktorý síce slu&scaron;ne bodoval tie¾, celkový súèet pred posledným turnajom, kde nezvykol chodi», mu u¾
iné mo¾nosti nedával. * KaH turnaj v Ko&scaron;iciach potvrdil celkové prvensto Jána Tureka. Matú&scaron; nakoniec
o bronzový post pri&scaron;iel. Lucián Gonda jednoducho patrí medzi top rie&scaron;iteµov a aj keï na východe nebodoval
tak, ako v minulosti, staèilo mu to, aby sa dostal pred neho. Celkove mo¾no hodnoti», ¾e i&scaron;lo o zaujímavé súboje,
&scaron;koda len ¾e niektorí skvelí rie&scaron;itelia ako Peter Hudák, Miroslav Plo&scaron;èica, Jaroslav Jablonský, Matej
Uher, ale i Lucián Gonda, èi Pavol Tibenský prídu len obèas a nezamotajú poradím.
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MAJSTER/KA LÚ&Scaron;TENIA (29 podujatí)
koneèný stav (vývoj poradia) 1.Ján Turek-Poprad (1-1-1)
2.Milan Chudý-Prievidza (2-2-2)
3.Lucián Gonda-Kristy (4-3-6)
4.Matú&scaron; Demiger-Zl.Moravce (3-4-3)
5.&Scaron;tefan Ga&scaron;pár-Brusel (5-5-4)
6.&Scaron;tefan Tatarko-Poprad (6-6-5)
7.Pavel Jaselský-Vojtovce (7-7-9)
8.Ladislav ®itòák-&Scaron;aµa (10-8-7)
9.Miroslav &Scaron;uòavec-L.Hrádok (8-7-8)
10.Jakub Ondrou&scaron;ek-Brno (9-21-19)147
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