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UFFFF! Horúci výdych z napätého finále èi u¾ jednotlivcov alebo dru¾stiev. VIII. Majstrovstvá Slovenska v logických
úlohách jednotlivcov a vôbec I.Majstrovstvá Slovenska dru¾stiev mali výbornú atmosféru (dúfame ¾e to tak cítili aj
sú»a¾iaci - uvidíme, èi niekto napí&scaron;e do fórumu) a naozaj plnú sálu, ¾e bol niekedy problém sa pomedzi
úèastníkov prediera». Do ¾eleznièiarskeho klubu VALÈÍK (paradoxne nie VLÁÈIK) zavítalo vy&scaron;e 50 adeptov na titul
Majster logiky. Medzi nimi ako hos» poctil toto podujatie svojou prítomnos»ou prezident Svetovej federácie
hádankárov (World Puzzle Federation) Vítìzslav Koudelka z Èeskej republiky.
Tento roèník ukázal v prvom rade to, ¾e aj v tejto oblasti je cesta ako spája» bývalé spoloèné krajiny. Do Bratislavy toti¾
zavítala poèetná enkláva èeských logikov, ktorí tak nielen zvý&scaron;ili kredit podujatia, ale roz&scaron;írili najmä
konkurenciu v boji o tie najvy&scaron;&scaron;ie méty. Aj keï tu je urèitá jazyková bariéra, mladí ktorí sa u¾ tak èasto s
jazykom susedov predsa len nestretávajú ako kedysi star&scaron;ia generácia (na logike je výrazne mlad&scaron;ia
veková garnitúra), si z toho nerobia niè. Na èele èeského (správne by sme mali ale asi napísa» moravského)
zoskupenia bola zaujímavá dvojica, ktorá v poslednom období dosiahla významné úspechy. Tomá&scaron; Han¾l
bronzový z celo&scaron;tátneho preboru Èeskej republiky a Jan Novotný Majster ÈR v sudoku, semifinalista a èlen
majstrovstvého tímu ÈR na Majstrovstvách sveta v sudoku v Indii.
Dve dvojky, dve nuly a dve osmièky - toto bola prvá logická hádanka, ktorá ka¾dému mohla prinies» veµmi potrebné
body, lebo dnes to bolo veµmi tesné a ka¾dý, èo i len malý zisk posúval rie&scaron;iteµa na vy&scaron;&scaron;ie pozície. V
sú»a¾i jednotlivcov bola toti¾ zaradená úloha, ktorá bola zalo¾ená presne na hre s èíslami a dátum 28. jún 2008 mal v
nej svoj veµký význam. Väè&scaron;ina zdá sa prehliadla predmajstrovské informácie, lebo nevedela tento rébus odhali»
(uká¾ky sú publikované v sekcii O NÁS), trojica "pripravených" trafila ale presne.
U¾ úvodné &scaron;tartovacie kolo naznaèilo, ¾e to dnes bude zaujímavé. Do èela sa toti¾ postavil &Scaron;tefan
Ga&scaron;pár (18b.), ktorého druhé a &scaron;tvrté miesta za posledné roky u¾ poriadne &scaron;tvali. Tesne za ním
nasledoval Peter Hudák (17) a Tomá&scaron; Han¾l (15). Prvé úlohy zdá sa prekvapili najmä potencionálnych
favoritov, lebo v prevej desiatke sa objavili neèakané mená. Nováèik Michal Fori&scaron;ek a mladý Jozef Chano mali
zhodne po 13 bodov, èím sa dostali aj pred B.Lehotskú, M.Kollára a J.Sidorovú. Druhé kolo s podtitulom Z ka¾dého ro¾ku
tro&scaron;ku predsa len prialo favoritom. Vedúca &scaron;tvorica &Scaron;.Ga&scaron;pár, P.Hudák, T.Han¾l a
J.Novotný zabodovala naplno, potiahla v&scaron;ak aj B.Lehotská, M.Kollár, zadarilo sa ale aj M.Hudákovi a tak sa
prvá desiatka úplne pomenila. &Scaron;.Ga&scaron;pár 51, P.Hudák 50, T.Han¾l 48, J.Novotný 47, M.Han¾lová 40,
B.Lehotská 38, Mar.Kollár 34, M.Hudák 33, J.Sidorová 31 a M.Demiger 29. Dobre si ale poèínali aj nováèikovia, ktorí
na nieèo takéto zavítali po prvý krát: M.Fori&scaron;ek 24, J.Lipková 23, A.Ko&scaron;inárová 22. Veµkým prekvapením
boli výsledky 12 roènej Michaely Bielikovej, ktorá po druhom kole nazbierala 16 bodov a dr¾ala sa v prvej polovici
&scaron;tartovného poµa. Zdá sa, ¾e v nej vyrastá obrovský talent, ktorý mô¾e onedlho vá¾ne prehovori» aj do výberu
reprezentaèného dru¾stva. Tretie kolo malo svoju symboliku. Keï¾e i&scaron;lo o 8.Majstrovstvá osmièky mali v tomto kole
svoj význam. Nároèné rébusy a &scaron;ifry prevetrali schopnosti rie&scaron;iteµov tak ako sa oèakávalo. Od pelotónu
sa odelila trojica Ga&scaron;pár-Hudák-Novotný, ktorá naznaèila, ¾e majster vzíde spomedzi nich. Neèakane stratil
M.Hudák (v tomto kole bez bodu), naopak vytiahli sa M.Demiger, M.Kováèik i M.Fori&scaron;ek.
Stav po 3.kole: &Scaron;.Ga&scaron;pár 72, P.Hudák 69, J.Novotný 68, T.Han¾l 59, B.Lehotská 49, M.Han¾lová 49,
Mar.Kollár 42, J.Sidorová 41, M.Demiger 37, K.Tesaø 37, M.Kováèik 36, M.Fori&scaron;ek 35, M.Hudák 33,
I.&Scaron;tiptová 33, I.Pastucha 32.
Posledné kolo malo da» odpoveï na otázku, komu sa podarí prebojova» do závereèného finále. Azda
najdôle¾itej&scaron;í detail bol spojený so &Scaron;tevom Ga&scaron;párom, ktorý po vyhodnotení pri&scaron;iel opravi»
rozhodcov, ¾e mu v jednej úlohe medzi 35 èíslami chýbajú dve a tak mu boli body pripoèítané omylom. Tento krok hodný
veµkého ocenenia znamenal nakoniec veµmi veµa, ale &Scaron;tefan sa priznal ¾e by to nebolo ono. To sa v&scaron;ak
nevedelo, ako to nakoniec dopadne, preto¾e na pláne bolo play off medzi Michalom Hudákom a Ivanou
&Scaron;tiptovou, ktorí mali rovnaký poèet bodov a len jeden (jedna) z nich sa mohol postavi» k finálovým úlohám. A tak
si to ruène struène rozdali na papier, kameò a no¾nice, kde Michal »ahal za krat&scaron;í koniec. S úsmevom d¾entlmena
v&scaron;ak prijal svoju porá¾ku a galantne uvoµnil miesto dáme. K plánovaným ôsmym finalistom (Slovákom) sa
nakoniec podarilo prebojova» trom Èechom a tak sme po prvý krát v histórii za¾ili medzinárodné finále. Treba v&scaron;ak
pripomenú», ¾e v poslednom kole veµmi dobre zabojoval A.Hudák (19b) a neèakane aj S.Eleniuk (18b), stratu
z predchádzajúcich kôl v&scaron;ak u¾ vymaza» nedokázali. Naopak úplne prepadla B.Lehotská (len 3b), ktorá si
mohla blaho¾ela», ¾e jej vy&scaron;li kolá predtým, inak by finálové úlohy sledovala ako diváèka. Finálovú úèas» si
nedokázal vybojova» M.Kováèik (10b), ktorému chýbali len 2 bodíky, aby sa dostal aspoò do play off.
1.Jan Novotný-Brno1212.&Scaron;tefan Ga&scaron;pár-Púchov1193.Peter Hudák-Ko&scaron;ice1124.Tomá&scaron;
Han¾l-Brno1035.Martina Han¾lová-Brno956.Martin Kollár-Bratislava907-8.Blanka Lehotská-Bratislava827-8.Michal
Fori&scaron;ek-Bratislava829.Janka Sidorová-Ko&scaron;ice7110.Ivana &Scaron;tiptováRu¾omberok6811.Matú&scaron; Demiger-Zlaté Moravce5212.Michal Hudák-Ko&scaron;ice4813.Karel TesaøBrno4714.Miroslav Kováèik-Abovce4615-16.Katarína Pokorná-Bratislava4315-16.Jakub Ondrou&scaron;ekBrno4317.Anton Hudák-Poliakovce4218.Ivan Pastucha-Ru¾omberok4019-20.Michal Kollár-Bratislava3719-20.Alena
Ko&scaron;inárová-Bratislava3721.Stanislav Eleniuk-St.¥ubovòa3522.Igor Hudák-Ko&scaron;ice3423.Petra ÈièováSkalièka u Hranic3324.Franti&scaron;ek Ivanèo-Vranov n/T.3125.Jozef Chano-Púchov3026-27.Miroslav &Scaron;uòavechttp://www.szhk.sk
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Lipt.Hrádok2926-27.Marcel Zanechal-Bratislava2928-29.Pavel Jaselský-Vojtovce2828-29.Ladislav Bielik-Sereï283032.Juliana Lipková-Bratislava2730-32.Mária Liptayová-Bratislava2730-32.Michaela Bieliková-Sereï2733.Mária
&Scaron;tiptová-Ru¾omberok2634-36.Eva Jatelová-Èechy2534-36.Markéta Novotná-Brno2534-36.Ján RybnikáøLubina2537.Peter Ga&scaron;pár-Púchov2338.Dávid Szabari-Sady n/Tor.2139.Alexander Szabari-Sady
n/Tor.2040.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen1941.Veronika Kollárová-Bratislava1742.Ivan &Scaron;uòavecRu¾omberok1543.Ján Morávek-Prievidza1444-45.Vladimír Puchart-Trnava1144-45.Rebeka ZanechalováBratislava1146.&Scaron;imon Szabari-Sady n/Tor.1047.Juraj Chano-Púchov948.Du&scaron;an &Scaron;kultétyTu¾ina749.Mikulá&scaron; Szabari-Sady n/Tor.550.Svetlana Bieliková-Machulince3Vo finále bola od zaèiatku viditeµná
snaha &Scaron;teva Ga&scaron;pára zlomi» tradíciu a pokúsi» sa po rokoch vlády P.Hudáka získa» majstrovský titul.
Prvé dve úlohy (zo &scaron;tyroch) mal &Scaron;tefan hotové u¾ do 5 minút. V tomto okamihu mali po jednej úlohe len
traja, ostatní e&scaron;te ani jednu. Pribli¾ne v deviatej minúte (celkom mali 25 minút) dokonèil &Scaron;tevo tretiu úlohu
a mal na&scaron;liapnuté na celkové ví»azstvo. Zostala mu len Námorná flotila naj»a¾&scaron;ia úloha z pripravenej
&scaron;tvorice. Stav finále (ka¾dá úloha 10 bodov) bol nasledovný Ga&scaron;pár 3, Han¾lová, Han¾l, Lehotská po 2,
Hudák tie¾ 2 ale jednu zle, Kollár, Novotný, Fori&scaron;ek, &Scaron;tiptová, Sidorová po 1, Demiger 0. &Scaron;tefan
sa sna¾il flotilu vylú&scaron;ti» èo najskôr, ale v tom strese asi zabudol v posledných minútach logicky uva¾ova», lebo len
tipoval a tipoval. Jeden z tých tipov bol aj správny, ale &Scaron;tefan ho po pár sekundách opä» vygumoval a bol zase
na zaèiatku. V pribli¾ne 20 minúte sa zaèalo skóre vyrovnáva». Po 3 úlohy mali Ga&scaron;pár, Han¾lová, Han¾l,
Lehotská, Novotný a prekvapivo aj Fori&scaron;ek. Tri mal aj Hudák, ale stále mal v jednej chybu. Dve sa podarilo zatiaµ
vyrie&scaron;i» Kollárovi, Sidorovej a &Scaron;tiptovej, Demiger sa trápil a stále nemal ani jednu. V tomto okamihu
bolo jasné, ¾e majstrovský primát mô¾e získa» u¾ len niekto z trojice Hudák, Ga&scaron;pár, Novotný. Najbli¾&scaron;ie mal
k tomu &Scaron;.Ga&scaron;pár, ktorý by ale musel koneène správne trafi» rozlo¾enie námornej flotily v trojrozmernom
obrazci. Veµa nechýbalo ani P.Hudákovi, ktorému staèilo sa opravi» v celkom jednoduchej úlohe na pozornos» (len¾e
vedie» ¾e je tam chyba je tie¾ nároèné), alebo dolú&scaron;ti» problematickú flotilu. Tú mala hotovú nakoniec len
B.Lehotská a tak sa z titulu mohol zaslú¾ene te&scaron;i» Bròák Jan Novotný, ktorý si rozlo¾il svoje sily rovnomerne poèas
celej sú»a¾e a v ¾iadnom kole nemal väè&scaron;ie zaváhanie. Prekvapil M.Fori&scaron;ek, ktorý svoju premiéru pretavil
hneï vo vynikajúce 8.miesto (piaty zo Slovákov !!!), finálovým krstom koneène pre&scaron;iel aj 16 roèný M.Demiger, ktorý
si k svojim narodeninám (hneï na druhý deò) nemohol pria» niè kraj&scaron;ie (&scaron;koda len tej nuly vo finále).
Majstrovstvá sú za nami. Èi u¾ boli dobré, alebo nie nechávame na úèastníkoch. Mo¾no sa vo fóre o ich postrehoch nieèo
dozvieme. Jediná otázka, ktorá zatiaµ nemá svoju jasnú odpoveï je kto pocestuje na Majstrovstvá sveta do
Bieloruska. Okrem Pe»a Hudáka a &Scaron;teva Ga&scaron;pára nik nepresvedèil, skôr naopak. A tak o koneènej
nominácii bude musie» rozhodnú» posledný kvalifikaèný turnaj koncom augusta v Banskej Bystrici.
Odkaz pre lú&scaron;tenia chtivých: Niektoré úlohy budú publikované v èasopise Slovenka, ®ivot a Krí¾ovky z plusky.
Celý súbor je prístupný pre registrovaných u¾ívateµov stránky v sekcii O nás.
Sú»a¾ v&scaron;ak mala e&scaron;te svoje pokraèovanie, aj keï v trochu inej dimenzii. Na rad pri&scaron;li toti¾ hlavné
¾rebované ceny, do ktorých sme zaradili prehrávaè MP3 s rádiom, digitálny fotoaparát, 8 druhov ovocných èajov (keï u¾
je tá osmièka), kozmetickú ta&scaron;tièku s pestrou paletou prípravkov pre dámy, teflónovú kuchynskú panvicu,
naparovaciu ¾ehlièku, knihu Prírodné divy sveta od J.Robinsovej a audiove¾u s CD znaèky Sony.

Po ¾rebovaní sme u¾ mohli premiérovo zaháji» I. MAJSTROVSTÁ SLOVENSKA v logických úlohách dru¾stiev.
Sú»a¾ili 3 èlenné dru¾stvá, ktoré mohli by» zlo¾ené rôzne. Mohlo ís» o èlenov krú¾kov, ale aj o neregistrovaných
rie&scaron;iteµov. Dve dru¾stvá sa navy&scaron;e vytvorili aj priamo na mieste z jednotlivcov, ktorí vzájomne nemali
partnerov do tímu. Niektoré krú¾ky vyu¾ili mo¾nos» postavi» µubovoµný poèet dru¾stiev, veï i&scaron;lo aj o body do Grand P
a keï¾e to bola pre v&scaron;etkých veµká neznáma, nevedelo sa ako sa komu bude dari». Sú»a¾ zaèala trojicou úloh,
ktorú mal ka¾dý jednotlivec z dru¾stva trochu inú, ale èo bolo najdôle¾itej&scaron;ie, nemohol mu nik z tímu radi». Druhé
kolo bolo u¾ zaujímavej&scaron;ie. Dru¾stvo malo po tri maxi úlohy, ktoré boli ale rozdelené na tri samostatné èasti.
Prvých 10 minút mal ka¾dý len svoju èas» a sna¾il sa aspoò èiastoène vyrie&scaron;i» to, èo mu úloha dovoµovala, prípadne
si pripravi» podklady pre ïal&scaron;iu èas». V tej sa toti¾ u¾ trojice spojili a ich úlohou bolo da» celé bloky dohromady, ale
tak, ¾e sa nemohlo niè striha» ale len kombinova» tri samostatné papiere navzájom. Keï¾e na v&scaron;etkých boli ale po
tri úlohy, bolo to nároèné. Cieµom bolo preveri» ducha tímu, ako doká¾e spolupracova» a rie&scaron;i» úlohy naozaj
ako súdr¾ný celok. V tre»om kole sme pripravili 6 úloh, kde si v&scaron;ak kapitáni mohli vybra» len jednu, prièom tú
ïal&scaron;iu (podµa vlastného výberu) mohli rie&scaron;i» a¾ vtedy keï odovzdali tú prvú. Bolo zaujímavé sledova» ako sa
kto rozhodoval a ako kto rozlo¾il svoje sily. Najviac otáznikov visel nad &scaron;tvrtou èas»ou, ktorú sme nazvali
dámske finále. Väè&scaron;ina si názov spájala s kraj&scaron;ou èas»ou µudstva, správne v&scaron;ak tipovali tí, èo
ju prirovnali k známej hre dáma. Tá toti¾ v pozmenenej verzii bola pripravená pre prípadný rozboj pri rovnakom poète
bodov, èo sa aj vyu¾ilo medzi Gumkáèmi A a Cassoviou A v boji o druhú prieèku. Prvým historickým dr¾iteµom titulu
MAJSTRI Slovenska sa stalo dru¾stvo Kabròáci z Brna a odniesli si putovný pohár SZHaK za rieku Moravu. V&scaron;etci
veria, ¾e sa o rok vráti spä».
1. Kabròáci A (Novotný, Han¾l, Han¾lová) 43
2. Cassovia klub A (P., M. a I.Hudákovci) 37
3. Gumkáèi A (&Scaron;.Ga&scaron;pár, I.Pastucha, Joz.Chano) 37
4-5. Klub 162 (Mar.Kollár, Lehotská, &Scaron;everová) 35
4-5. Cassovia klub B (Sidorová, A.Hudák, Jaselský) 35
6. Kabròáci B (Ondrou&scaron;ek, Novotná, Tesaø) 28
7. Ru¾a (M.&Scaron;uòavec, I. a M.&Scaron;tiptové) 27
8-9. Zelenáèi (M.Demiger, Jatelová, S.Bieliková) 24
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8-9. Haluzná organizácia Klub 162 (Fori&scaron;ek, Lipková, Ko&scaron;inár) 24
10. Gumkáèi B (P.Ga&scaron;pár, Rybnikáø, Jur.Chano) 22
11. Klub 162 B (Mich.Kollár, R. a M.Zanechalovci) 17
12. Cassovia klub C (A., M. a D.Szabariovci) 15
13. Východ (&Scaron;.Szabari, S.Eleniuk, Ivanèo) 10
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