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Deviate Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov a druhé Majstrovstvá Slovenska dru¾stiev sa premiérovo uskutoènili
v Poprade a u¾ prvý pohµad na &scaron;tartové pole ukázal, ¾e najmä medzi jednotlivcami bude ma» tohtoroèný majster èo
robi», keï¾e pri&scaron;li v&scaron;etci, èo v na&scaron;om logickom svete nieèo znamenajú (a niektorí pri&scaron;li aj
navy&scaron;e). Celkovo sa turnaja zúèastnilo 39 sú»a¾iacich a 12 dru¾stiev zo v&scaron;etkých kútov Slovenska, od
Bratislavy a¾ po Ko&scaron;ice a v&scaron;etci chceli konkurencii ukáza», ¾e sa od posledných MSR zlep&scaron;ili. Úèastníci
sa ale museli najprv vráti» do &scaron;kolských lavíc a pripomenú» si, aké to bolo na základke (podujatie sa konalo v
Základnej &scaron;kole) a postupne sa priúèa» písmenkám a èísielkam.

Sú»a¾ jednotlivcov zaèala najprv rodièovským zdru¾ením (in&scaron;truktá¾). Prvá vyuèovacia hodina mala podtitul 69 a
mnohí si pod týmto symbolom predstavovali vlastné fantázie, symbolika v&scaron;ak mala podstatu v skutoènej prvej
triede, keï si ¾iaèikovia zamieòajú niektoré èíslice a podobne tomu bolo tak aj v niektorých úlohách. Vynikajúce výsledky
dvojice Pe»o Hudák, Pi&scaron;ta Ga&scaron;pár z ostatných MS predznamenali, ¾e práve oni dvaja budú hlavnými
adeptami na zisk titulu. Prognózy sa zaèali napåòa» u¾ na zaèiatku sú»a¾e a tak bolo po prvej hodine poradie na èele sú»a¾e
zaujímavé: Ga&scaron;pár (56 b.), Hudák (50 b.), Ga&scaron;pár (46 b.), Hudák (46 b.) - konkrétnej&scaron;ie
&Scaron;tefan, Peter, Peter, Anton. Za nimi sa na piatom mieste usadili Marcel Zanechal s Blankou Lehotskou (40 b.),
a na siedmom Ivan Pastucha (38 b.), ktorým táto sú»a¾ná sezóna zatiaµ veµmi nevychádzala a tak chceli napravi»
po&scaron;ramotený dojem úèas»ou vo finále. Na ôsmom mieste sa dr¾al Matú&scaron; Demiger (37 b.), ktorého tam
odsunulo jedno vynechané políèko (inak by to bolo 3. miesto). V tomto momente by sa e&scaron;te dostal do finále tretí
z Hudákovcov Michal (35 b.).V druhej hodine "PRVÁCI" sa rie&scaron;ili relatívne známe úlohy (mala to by»
skú&scaron;ka toho, èo sa ¾iaci doposiaµ nauèili) a tak taktika rozhodovala menej. Na &scaron;trnás» úloh bola urèená
(rovnako ako v prvej èasti) len jedna vyuèovacia hodina a preto bolo potrebné rozmý&scaron;µa» èo najrýchlej&scaron;ie. To
sa opä» darilo najlep&scaron;ie dvojici &Scaron;.Ga&scaron;pár (52 b.) a P.Hudák (49 b.), ktorá tak nasadila
k men&scaron;iemu trháku.
dievèatá HromcovéTretie miesto v tomto kole si vylú&scaron;tila Blanka Lehotská (43 b.) a tak sa aj dostala na
priebe¾nú bronzovú prieèku. Väè&scaron;ina sú»a¾iacich si oproti prvému kolu výrazne bodovo polep&scaron;ila (a to
napriek tomu, ¾e sa dalo získa» menej bodov) ako napríklad Ivana &Scaron;tiptová (12-32 b.), Zuzana Hromcová (0-20
b.), Miroslav Mráz (0-12 b.), alebo Miroslav &Scaron;uòavec a Igor Hudák (+ 11 bodov), no na&scaron;li sa aj takí, ktorí
by rad&scaron;ej na druhú hodinu úplne zabudli ako Ján Rybnikáø (18-4 b.), alebo Viliam Balko (24-11 b.).
Zaujímavos»ou druhej èasti bola ukrytá finta, ktorá mohla znaène uµahèi» rie&scaron;enie jednej z úloh. Av&scaron;ak
veµmi neuµahèila, keï¾e sa v sú»a¾nom poli nena&scaron;lo veµa µudí, ktorí by zistili, ¾e vyrie&scaron;ený vzorový príklad k ú
&bdquo;jaskyne&ldquo; bol rovnaký ako zadanie samotnej úlohy. Po dvoch 45-minútových vyuèovacích hodinách
nasledovalo tretie &bdquo;strategické&ldquo; kolo. Podstatou bolo vyrie&scaron;i» èo najskôr tri µahké úlohy a potom
dosta» bonus za skoré odovzdanie. Iba¾e v praxi to vyzeralo trochu inak ... hor&scaron;ie. Bonus napokon získalo iba 11
sú»a¾iacich a rovnako jedenás» zostalo úplne bez bodu. Najlep&scaron;ím v celom kole bol Peter Hudák (58 b.)
s ohromujúcim náskokom trinás» bodov (vïaka bonusu) pred &Scaron;tefanom Ga&scaron;párom a predbehol ho teda
v priebe¾nom poradí. V tomto kole sa medzi najlep&scaron;ích koneène vy&scaron;vihol Martin Kollár (32 b., po druhej
èasti 13.) a skonèil na tre»om mieste s veµkou bodovou stratou na prvú dvojicu, ale zároveò veµkým náskokom pred
zvy&scaron;kom sú»a¾iacich. Dvojciferný poèet bodov sa e&scaron;te podarilo získa» Ivane &Scaron;tiptovej (21 b.),
Marcelovi stav po 3.hodine

1.P.Hudák
2.&Scaron;.Ga&scaron;pár
3.A.Hudák
4.M.Kollár
5.B.Lehotská
6.I.Pastucha
7.M.Zanechal
8.M.Hudák
9.M.Demiger
10.P.Ga&scaron;pár
11.J.Sidorová
12.&Scaron;.Gyürki
13.M.Kasár
14.I.&Scaron;tiptová
15.I.Hudák
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50Zanechalovi (17 b.) a Hudákovcom Michalovi a Antonovi (po 16 b.). Viacerým favoritom táto hodina vôbec
nevy&scaron;la a tak napríklad Blanka Lehotská, Jana Sidorová, èi &Scaron;tefan Gyürki získali len po 3 body
a Matú&scaron; Demiger dokonca len dva.
Po men&scaron;ej taktickej prestávke sa pokraèovalo poslednou dvojhodinovkou, ktoré mali naozaj príznaèné názvy
&bdquo;Deviataci" a &bdquo;Monitory", keï¾e celý dne&scaron;ný turnaj sa niesol v &scaron;kolskom duchu. Deviataci mali
ukáza», ¾e v&scaron;etci sa e&scaron;te majú èo uèi», keï¾e v dvadsa»minútovom limite sa jedinú úlohu (matne
pripomínajúcu Einsteinov hlavolam) nepodarilo vyrie&scaron;i» vôbec nikomu. V tejto úlohe i&scaron;lo o uhádnutie
presného poradia troch turnajov z kvalifikácie na MS v Nemecku z roku 1994 na základe uvedených indícií. Zaujímavos»ou
bolo to, ¾e jedným z priamych aktérov týchto kvalifikácií bol aj dne&scaron;ný sú»a¾iaci Miroslav &Scaron;uòavec, ale ani to
mu nepomohlo k vyrie&scaron;eniu úlohy v èasovom limite. Aj preto bol prvým a zároveò jediným odovzdávajúcim Anton
Hudák, ale v jeho rie&scaron;ení bola objavená chyba (príli&scaron; veµa Farka&scaron;ov) a tak sa na poradí niè
nezmenilo.
A¾ v piatom kole sa zaèali dia» veci ... Devä» úloh (Monitory) bolo premietaných na plátno a sú»a¾iaci museli vo veµkej
rýchlosti vybra» správnu z ponúkaných mo¾ností. Za správnu odpoveï získali 3 body a aby to nemali také µahké, tak za
ka¾dú nesprávnu odpoveï sa 2 body strhávali. Niektorí túto vymo¾enos» netakticky dos» èasto vyu¾ívali a staèilo niekoµko
tipov, aby vymazali »a¾ko nahonobené body z predchádzajúcich kôl. Absolútnou &bdquo;rekordmankou&ldquo; sa
v tomto smere stala Veronika Tureková (-12 b.) tesne nasledovaná Marcelom Zanechalom a Alexandrom Szabarim
(obaja -10 b.).
&Scaron;tefan si vylú&scaron;til aj kni¾ku "Pi&scaron;ta na cestách ..."Na opaènej strane výsledkovej listiny trónili
desa»bodoví &Scaron;tefan Ga&scaron;pár a Viliam Balko. Hneï za nimi sa ocitli &Scaron;tefan Gyürki (7 b.) a Stanislav
Eleniuk (6 b.), ktorému rovnako ako minulý rok skvele vy&scaron;lo posledné kolo, nane&scaron;»astie, bodová strata
z predchádzajúcich èastí bola opä» priveµká.
Treba pripomenú», ¾e táto èas» výrazne premie&scaron;ala poradím okolo deviateho, posledného postupového miesta.
Zopár sú»a¾iacich si neskôr urèite potichu zanadávalo, lebo èasto krát im staèilo necha» políèko prázdne a hneï by to
znamenalo posun o pár miest dopredu, ako napríklad Peter Ga&scaron;pár (v tejto èasti -4 b., na finále strácal 1 bod),
Marcel Zanechal (-10 b., strácal 4 body), alebo Jana Sidorová (-1 b., strácala práve tento 1 bod). Naopak, pomohol si
predov&scaron;etkým &Scaron;tefan Gyürki, ktorého získaných 7 bodov poslalo do finále. Psychologickú výhodu získal vïaka
piatim získaným bodom aj Anton Hudák a tie ho dostali do elitnej stobodovej spoloènosti &Scaron;tefana
Ga&scaron;pára a Petra Hudáka.Okrem postupujúcich do finále mo¾no z výsledkovej listiny vyèíta» aj mnohé iné
zaujímavosti, napríklad to, ¾e v rodinnom zápolení to skonèilo jasným ví»azstvom Szabariovskej omladiny a tak sa musel otec
Alexander uspokoji» a¾ so &scaron;tvrtým miestom v rodinnom rebríèku, hoci ho urèite pote&scaron;ilo aj celkové 21.miesto
jeho syna Dávida. Presne naopak to skonèilo v rodine Hromcových, kde mama Katarína uhájila prvú prieèku pred
dcérou Zuzanou len o jediný bod. Urèitým pozitívom je aj to, ¾e napokon nikto neskonèil na konte s nulou a neby»
&bdquo;monitorov", tak by aj sú»a¾iaci okupujúci najni¾&scaron;ie prieèky mali dvojciferné bodové hodnoty.
01.&Scaron;tefan Ga&scaron;pár-Púchov
02.Peter Hudák-Ko&scaron;ice
03.Anton Hudák-Poliakovce
04.Martin Kollár-Bratislava
05.Blanka Lehotská-Bratislava
06.Matú&scaron; Demiger-Zlaté Moravce
07.Ivan Pastucha-Ru¾omberok
08.Michal Hudák-Ko&scaron;ice
09.&Scaron;tefan Gyürki-&Scaron;alov
10-11.Peter Ga&scaron;pár-Púchov
10-11.Jana Sidorová-Ko&scaron;ice
12.Marcel Zanechal-Bratislava
13.Ivana &Scaron;tiptová-Ru¾omberok
14.Marek Kasár-Brezno
15.Igor Hudák-Ko&scaron;ice
16.Miroslav &Scaron;uòavec-Lipt.Hrádok
17-18.Stanislav Eleniuk-St.¥ubovòa
Viliam Balko-Martin
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19.Emília Rigdová st.-Poprad
20.&Scaron;tefan Tatarko-Poprad
21.Dávid Szabari-Sady n/Torysou
22.Martin Krebs-Vinosady
23.Katarína Hromcová-Bytèa
24.Zuzana Hromcová-Bytèa
25-27.Ján Rybka-Poprad
Ján Rybnikáø-Lubina
&Scaron;imon Szabari-Sady n/Torysou
28.Rebeka Zanechalová-Bratislava
29.Mária &Scaron;tiptová-Ru¾omberok
30.Katarína Kandriková-Tatr.Lomnica
31.Mikulá&scaron; Szabari-Sady n/Torysou
32-33.Anton Hajovský-Svit
Martin Eleniuk-Stará ¥ubovòa
34.Martina Hromcová-Bytèa
35.Alexander Szabari-Sady n/Torysou
36.Miroslav Mráz-Zlaté Moravce
37.Anna Ha¾írová-Poprad
38.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica
39.Veronika Tureková-Poprad163
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-256 52 45 10
50 49 58 04
46 33 16 05
28 28 32 -1
40 43 03 01
37 40 02 04
38 37 08 -1
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35 28 16 03
31 33 03 07
46 26 05 -4
31 40 03 -1
40 23 17 -10
12 32 21 02
25 32 09 00
19 30 01 04
18 29 02 03
22 19 01 06
24 11 03 10
21 25 01 -5
22 21 02 -5
15 18 01 -1
15 13 01 01
12 16 00 -1
00 20 06 00
06 16 00 00
18 04 01 -1
21 03 00 -2
15 05 01 -3
12 05 00 -2
06 07 00 00
13 06 01 -8
15 04 00 -8
03 11 01 -4
06 01 00 00
03 10 03 -10
00 12 00 -7
00 00 00 02
06 00 00 -4
00 10 00 -12
Po nervy drásajúcom zápolení v &bdquo;základnej &scaron;kole&ldquo; pri&scaron;li na rad aj &bdquo;prijímaèky do
cechu logického&ldquo; a a¾ tu sa naozaj zaèal boj o majstrovský titul (a o prijatie do cechu, samozrejme). Vo finále stáli
v&scaron;etci sú»a¾iaci na rovnakej &scaron;tartovej línii a jedinou výhodou tých, èo boli po základnej èasti na èelných
prieèkach bolo to, ¾e mohli vybra», v akom poradí sa bude &scaron;estica finálových úloh rie&scaron;i». Ako takticky
správne sa ukázalo rozhodnutie &Scaron;tefana Ga&scaron;pára, ktorý ako prvú úlohu vybral tú naj»a¾&scaron;iu steny (alebo aj múzeum - 4 b.), ktorá neskôr dokonale roztrhala &scaron;tartové pole a prejavili sa tak rozdiely medzi
sú»a¾iacimi. ®iaµ, treba poveda», ¾e kvôli malému a zdanlivo bezvýznamnému preklepu v zadaní, ktoré ako jediný objavil
&Scaron;tefan Gyürki, bolo ovplyvnené práve &Scaron;tefanovo koneèné poradie, keï¾e musel rie&scaron;i» s prakticky
&scaron;tvorminútovou stratou. Ale podµa èasu odovzdávania, by mu to tento rok na medailu aj tak nestaèilo. Ako
druhú vybral Peter Hudák notoricky známu úlohu abeceda (3 b.), ktorá poradie veµmi neovplyvnila, lebo prakticky
v&scaron;etci ju do troch minút odovzdávali. Potom sa rie&scaron;ila úloha od Antona Hudáka tykadlá (6 b.), ktorú
napokon dorie&scaron;ili len &scaron;tyria sú»a¾iaci, nakoµko sa jednalo o jednu z tých »a¾&scaron;ích úloh. &Scaron;tvrtá
v poradí bola polologická úloha známa z detských èasopisov &bdquo;nájdite x rozdielov" (2 b.), ktorú vybrala Blanka
Lehotská a laicky povedané rozhodla o medailových umiestneniach, keï¾e nebolo uvedené èomu zodpovedá x. Peter
Hudák hµadiac na dvojicu obrázkov usúdil, ¾e x = 2 a odovzdával ako prvý. Chvíµu po òom odovzdával &Scaron;tefan
Ga&scaron;pár, ktorý do rovnice dosadil x = 3. Keï¾e sa rie&scaron;ilo &scaron;tafetovým spôsobom a akonáhle bola jedna
z úloh rie&scaron;ená nesprávne, tak ostatné (rie&scaron;ené neskôr) sa nerátali, doplatil na to práve trojnásobný
majster Slovenska Peter Hudák (rozdiely boli toti¾ naozaj tri) a musel sa teda spolieha», ¾e nikto za ním úlohu
nevyrie&scaron;i správne. Len¾e sa tak nestalo, nakoµko tri rozdiely na&scaron;iel aj Matú&scaron; Demiger (strata asi
10 minút), chvíµu po òom aj Anton Hudák (asi 12 min.) a tak bolo o medailových miestach rozhodnuté. &Scaron;tefanovi
Ga&scaron;párovi sa e&scaron;te podarilo vyrie&scaron;i» piatu úlohu chatky (alebo nurikabe - 7 b.) a mohol tak slávi»
naoko jednoznaèný zisk titulu. Ale nie v&scaron;etko je tak jednoznaèné ako to vyzerá vo výsledkovej listine.
&Scaron;tvrté miesto napokon &bdquo;uhájil&ldquo; Peter Hudák a po dlhej dobe tak ostal bez medaile (snáï si ju
donesie z Antalye). Na piate miesto sa vïaka rýchlej&scaron;iemu spôsobu lú&scaron;tenia dostal Michal Hudák a odsunul
na &scaron;ieste miesto Martina Kollára, ktorý si tak vyrovnal svoje 1.&Scaron;tefan Ga&scaron;pár-Púchov
2.Matú&scaron; Demiger-Zlaté Moravce

3.Anton Hudák-Poliakovce
4.Peter Hudák-Ko&scaron;ice
5.Michal Hudák-Ko&scaron;ice
6.Martin Kollár-Bratislava
7.Blanka Lehotská-Bratislava
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8.&Scaron;tefan Gyürki-&Scaron;alov
9.Ivan Pastucha-Ru¾omberok22 10:04
15 03:01
15 01:13
13 18:03
07 04:37
07 01:53
04 02:09
04 00:17
00 00:00minuloroèné maximum. Na siedmom a ôsmom mieste sa usadili &bdquo;Kájednaze»áci&ldquo; Blanka
Lehotská a &Scaron;tefan Gyürki, ktorí strávili väè&scaron;inu limitu bojom s prvou úlohou, ktorú dotiahli do konca iba
pár chvíµ pred koncom limitu. Na deviatom mieste napokon skonèil Ivan Pastucha, ktorý v èasovom limite nevyrie&scaron;il
správne ani jednu z úloh, ale rovnako ako v&scaron;etci ostatní tridsiatiôsmi si zaslú¾i absolutórium za svoje výkony na
turnaji, kde sa ukázalo, preèo sa Slovensko postupne tlaèí v tomto odbore koneène medzi najlep&scaron;ích na svete.MD

Sú»a¾ dru¾stiev mala od zaèiatku zaujímavý paradox. Prvá sada úloh JEDEN ZA V&Scaron;ETKÝCH, ktorá obsahovala 1
maxi úlohu zlo¾enú z 5 úloh (STANY, CHATKY, OBRAZCOVÉ SUDOKU, MÍNY a TYKADLÁ), bola pre 2 dru¾stvá
(CASSOVIA HUDÁK a K1Z) príli&scaron; µahkou zále¾itos»ou. Zo 40 minútového limitu im toti¾ staèilo len nieèo cez 13
minút a mali ju hotovú. Obidve v&scaron;ak "naleteli" a v rovnakom políèku urobili rovnakú chybu. Náhoda, kto vie? Tí,
ktorí vsadili na precíznos» a kontrolu mali preto v tomto okamihu navrch. A tak sa po prvom kole èrtalo neèakané poradie.
V závislosti od rýchlosti odovzdávania viedli s plným poètom 24 bodov Gumkáèi pred Slovákmi, Cassoviou B, Ru¾ou a
dru¾stvom K1Z 2, ktorí to stihli len 1:44 pred vypr&scaron;aním èasového limitu. Druhé kolo AKO BOLO NA POÈIATKU
bolo po vzore sú»a¾e jednotlivcov pripomienkou na zaèiatky týchto sú»a¾í. Rozdiel bol len v tom, ¾e toto kolo obsahovalo
úlohy, ktoré sa reálne lú&scaron;tili na Majstrovstvách sveta v rokoch 1993-1996 a ukázali èo sa pred toµkými rokmi
pova¾ovalo za logické úlohy. Táto èas» bez prestávky plynule pokraèovala závereènou èas»ou, kde bola pripravená
sada 12 manipulaèných hlavolamov, ktoré bolo treba najprv rozlo¾i». Mnohí to skú&scaron;ali aj silou, kto v&scaron;ak
vsadil na obyèajný sedliacky rozum, mal vyhrané. Po rozlo¾ení v&scaron;etkých hlavolamov to v&scaron;ak e&scaron;te
nebol koniec. Tu nastalo prekvapenie a posledná èas» &scaron;ampionátu - zlo¾enie v&scaron;etkých 12 hlavolamov do
pôvodného stavu. Kto si nezapamätal, ako ich rozkladal, trápil sa opä». A niektorí na to veru takmer doplatili. V limite sa to
ale nakoniec podarilo v&scaron;etkých dru¾stvám a tak mohlo dôjs» ku koneènému zúètovaniu. Úplne zaslú¾eným majstrom
Slovenska sa stalo dru¾stvo Gumkáèov, ktorí viedli poèas celej sú»a¾e. Napriek úvodnému zaváhaniu si skvelým
fini&scaron;om striebornú prieèku vylú&scaron;tila Hudákovská Cassovia. Aj keï sa hovorí, ¾e po vojne je ka¾dý generál,
pri hodnotení jednotlivých kôl mo¾no kon&scaron;tatova», ¾e Cassovia trochu doplatila na to, ¾e nepostavila plnohodnotné 4èlenné dru¾stvo. &Scaron;tvrtý èlen do partie toti¾ mohol by» tým jazýèkom na váhach, ktorý mohol rozhodnú» aj o
majstrovskom titule. Zabralo aj prvé dru¾stvo K1Z, ktoré si nechcelo privodi» hanbu, ¾e by ich porazilo vlastné béèko.
Výsledky v&scaron;ak boli tak vyrovnané, ¾e malé zaváhanie mohlo posunú» na bronzové miesto &scaron;tvrtú Ru¾u.
Tá tie¾ bojovala len v 3-èlennom zlo¾ení a keby nechýbal Ivan &Scaron;uòavec, mohlo to dopadnú» o stupienok
lep&scaron;ie.
1.Gumkáèi
(&Scaron;. a P.Ga&scaron;párovci, I.Pastucha, J.Rybnikáø)
2.Cassovia (Hudák)
(P., M. a I.Hudákovci)

3.K1Z (prvý tím)
(B.Lehotská, M.Kollár, M.Demiger, &Scaron;.Gyürki)
4.Ru¾a
(M. a I.&Scaron;tiptové, M.&Scaron;uòavec)
5.K1Z (druhý tím s podtitulom M-kári)
(M.Kasár, M.Zanechal, M.Mráz a M.Krebs)
6.Tatranec A
(¥.Turek, E.Rigdová st., J.Rybka, &Scaron;.Tatarko)
7.Slováci (zmie&scaron;aný tím)
(V.Balko, M. a S.Eleniukovci)
8.Cassovia (druhý tím)
(A.Hudák, J.Sidorová)
9.Zdoba 65
(M., D., A. a &Scaron;.Szabariovci)
10.Torysek
(L.Gonda, D.Vojník)
11.K1Z (tretí tím)
(K., Z. a M.Hromcové, R.Zanechalová)
12.Tatranec B
http://www.szhk.sk
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(A.Hajovský, V.Tureková)128
120
118
114
108
106
105
100
97
83
73
6724 44 60
19 41 60
19 39 60
24 30 60
24 24 60
19 27 60
24 21 60
24 16 60
15 22 60
04 19 60
08 05 60
04 03 60

MAJSTROVSKÍ GUMKÁÈI
zµava
Ivan Pastucha, Peter Ga&scaron;pár, &Scaron;tefan Ga&scaron;pár a Ján Rybnikáø
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CASSOVIA A
K1Z prvý tím
ZDOBA 65
K1Z druhý tím
TATRANEC A
K1Z tretí tím
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