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Krí¾ovkárska novinka z oblasti rekordov dostala prvé kontúry v hlave mladého rie&scaron;iteµa i autora v jednej osobe
Matú&scaron;a Demigera. Praktizovala sa u¾ v niektorých susedných krajinách, ale ako to u¾ býva, ka¾dý nápad má v inom
regióne svoje &scaron;pecifiká. Organizátor ne&scaron;iel cestou ustanovenia oficiálneho slovenského rekordu, ale
formou ponuky nieèoho zaujímavého a zvlá&scaron;tneho.
Deò D bol 16. október 2010 v Zlatých Moravciach, kde sa pokus o ustanovujpci rekord uskutoènil ako súèas» V. Turnaja
zelenáèov. Ako zadanie slú¾ila &scaron;védska krí¾ovka stanovených rozmerov so stupòom vy&scaron;&scaron;ej
nároènosti. Pokus v&scaron;ak nedopadol úspe&scaron;ne. V snahe by» èo najrýchlej&scaron;í, toti¾ v&scaron;etci
rie&scaron;itelia mali minimálne jednu chybu a tak rekord nemohol by» uznaný. Zjednodu&scaron;ene povedané, aj tí
najlep&scaron;í krí¾ovkári sa dali nachyta» na pripravených chytákoch. Keï¾e podmienkou bolo nielen vylú&scaron;ti»
tajnièku, ale celú krí¾ovku a to úplne bez chyby, rekordu sme sa nedoèkali. Preto snáï nabudúce.
To NABUDÚCE sa udialo v sobotu 3. septembra 2011, ktorá sa celá niesla v znamení lú&scaron;tenia, preto¾e sa
chystali u¾ 28. Majstrovstvá Slovenska v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek. Banská Bystrica privítala desiatky
záujemcov o krí¾ovky i hádanky, ktorí zviedli súboje hláv o èo najrýchlej&scaron;ie a popritom správne
vyrie&scaron;enie pripravených lú&scaron;titeµských diel. O úvodný výstrel sa najprv ale postarala avizovaná krí¾ovkárska
rarita Mr./Mrs.Record a jej druhý pokus. Ten prvý v Zlatých Moravciach nedopadol úspe&scaron;ne, nakoµko sa vtedy
nikomu zo zúèastnených nepodarilo vyrie&scaron;i» krí¾ovku tak, aby v&scaron;etky slovíèka, písmená a tajnièka boli
správne.
Na vytvorenie slovenského rekordu v najrýchlej&scaron;om vyrie&scaron;ení &scaron;védskej krí¾ovky (dnes
najbe¾nej&scaron;ej) boli stanovené presné pravidlá, krí¾ovka mala urèený rozmer i poèet políèok. Na rozdiel od
vlaòaj&scaron;ka, to tento rok v èasovom limite 10 minút zvládlo 8 kandidátov na titul rekordmana. Siedmi z nich
v&scaron;ak buï pozabudli vyplni» niektoré políèko, alebo v nich mali kde tu nejakú chybu. A tak sa týmto prívlastkom mô¾e
oddnes hrdi» len jeden - 36 roèný uèiteµ z východoslovenskej dedinky Kristy - Lucián Gonda, ktorý bol nielen
najrýchlej&scaron;í ale celú krí¾ovku vyrie&scaron;il úplne bez chyby. Luciána si navy&scaron;e právom vybrala aj
&scaron;»astena pri závereènom ¾rebovaní majstrovstiev Slovenska o vecné ceny. Ustanovujúci rekord pre tento druh
krí¾ovky je teda 6 minút 37 sekúnd. Nie je to v&scaron;ak èas neprekonateµný a tak u¾ o rok mô¾e by» v&scaron;etko inak.
Ako test va&scaron;ich schopností mô¾e poslú¾i» práve tá tohtoroèná. Jej zvládnutie do 10 minút je naozaj skvelým
výsledkom.
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neèakaná líderka
Ivana &Scaron;tiptová
pán doktor
Pavol TibenskýPrvý pokus o prekonanie tohoto slovenského rekordu bol naplánovaný na sobotu 20. októbra 2012 v ®iline,
ako predvoj majstrovstiev Slovenska dru¾stiev v rie&scaron;ení krí¾oviek a hádaniek. Autorsky sa podujal prispie» podµa
dohodnutých podmienok sám rekordman Lucián Gonda, èím dal &scaron;ancu v&scaron;etkým svojim súperom. Rekord
prilákal do ®iliny nielen väè&scaron;inu známych krí¾ovkárov, ale aj neznámych fanú&scaron;ikov &scaron;védskej
krí¾ovky, ktorí chceli vidie», èo je to za krí¾ovka, ktorá je vraj rekordná. Vy&scaron;e 30 "poku&scaron;iteµov" sa krátko po
14. hodine pustili do súboja nielen s písmenkami, ale najmä s èasom. Úvodné minúty paradoxne priali rie&scaron;iteµom,
ktorých by na post rekordmanov netipoval absolútne nikto. Po prvej minúte toti¾ viedla sudkáèka Ivana &Scaron;tiptová
tesne prenasledovaná ïal&scaron;ím "nekrí¾ovkárom" a organizátorom prvého pokusu o vytvorenie rekordu
Matú&scaron;om Demigerom.
Milan Chudý
stíhal aj pózova»
Pavol Vychovalý pri&scaron;iel
a¾ zo Starej ¥ubovne
v¾dy precízny
Ivan FiladelfiPo tretej minúte sa zaèali prejavova» skúsenosti a do popredia sa postupne zaèali prepracúva» u¾ favoriti.
Veµmi dobre to mal "rozpísané" majster Slovenska z roku 2002 Pavol Tibenský, v tesnom závese boli v&scaron;ak i
Miroslav Hájièek, Milan Chudý a Du&scaron;an Vojník. Stále sa ale dr¾ala aj Ivana &Scaron;tiptová a jedným oèkom sme
nazerali aj na rie&scaron;enie Ivana Filadelfiho, ktorý sa ka¾dou pólminútou po pomal&scaron;om zaèiatku do»ahoval èo
do poètu vyplnených písmen k tým priebe¾ne najlep&scaron;ím. Piata minúta priná&scaron;a zmenu. Do èela sa
prepracúva Milan Chudý a zdá sa, ¾e prekonanie rekordu bude na svete. E&scaron;te necelú minútu pred rekordným
èasom mu chýbalo u¾ len 29 písmen.
http://www.szhk.sk
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®ilinu zastupovala
Silvia Tinková
Du&scaron;an Vojník
veµa naozaj nechýbalo
jeden zo seniorov
Jozef PavíkZnamená to, ¾e na ka¾dé prázdne políèko mu zostávali 2 sekundy (pre celú krí¾ovku to bolo v priemere na
jedno políèko nieèo tesne nad jednu sekndu), èo bol super dobrý èas. Milan sa v&scaron;ak po krátkom èase zasekol a v
snahe neurobi» ¾iadnu chybu výrazne spomalil. Jeho výsledný èas bol nakoniec a¾ 9 minút 8 sekúnd, èo bolo veµmi veµa od
platného rekordu. Na rovnakom mieste sa vytrápil aj Pavol Tibenský, ako aj väè&scaron;ina rie&scaron;iteµov, preto¾e na
vpísanie takých výrazov ako "o du&scaron;u" (rýchlo); "nao" (historická loï); "mesa" (izolovaná plo&scaron;ina); fermáta
(korunka) bolo treba poda» naozaj excelentný výkon. E&scaron;te pár desiatok sekúnd pred vypr&scaron;aním
rekordného èasu sa zdalo, ¾e by predsa len mohol padnú». No nestalo sa. Ako prvý odovdzal vyplnenú krí¾ovku v èase
8:37 Du&scaron;an Vojník a druhý v èase 8:56 Pavol Tibenský. Obaja sa v&scaron;ak "upísali" a nedokázali sa vyhnú»
nejakej tej chybièke. Ví»azom, aj keï bez pokorenia rekordu sa tak stal Milan Chudý z Prievidze, ktorý ako jediný z
rie&scaron;iteµov vyrie&scaron;il v nastavenom èase do 10 minút celú krí¾ovku bez chyby a tak si mohol odnies» aspoò
malý suvenír ako pamiatku na túto sú»a¾. Rekord teda odolal. Nie v¾dy sa takáto vec podarí. V ka¾dom prípade pre
v&scaron;etkých, èo si chcú rekordnú krí¾ovku vyskú&scaron;a» v pokoji, bez stresu, máme dobrú správu. Staèí klik a
obratom sa prenesiete do atmosféry tejto sú»a¾e, len budete ma» mo¾no nohy v teple. Príjemnú zábavu.
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