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Na základe dohody rie&scaron;iteµov, ktorí u¾ okúsili reprezentaèné napätie, bolo snahou posunú» termín MSR tak vèas,
aby nominovaní èlenovia reprezentaèného dru¾stva mali dos» èasu a priestoru pred majstrovstvami sveta na kvalitnú
prípravu, tréning a zohratos». Preto sa aj národný &scaron;ampionát posunul na obdobie pred letnými prázdninami a to
konkrétne na nedeµu 12.6.2011, keï sa hostiteµským miestom stala Technická univerzita vo Zvolene. Tak ako po iné roky
i&scaron;lo o tzv. otvorený &scaron;ampionát a tak sme mohli privíta» aj èas» èeskej lú&scaron;titeµskej &scaron;pièky.
Sú»a¾ dru¾stiev mala u¾ tradièné miesto i termín (jeseò v ®iline), novinkou v&scaron;ak bolo, ¾e sa doplnila o neoficiálnu
èas», kde sa nominovaný tím stretol v súboji s výberom top rie&scaron;iteµov, ktorí na majstrovstvá sveta do Maïarska
nepocestujú.

Sú»a¾ jednotlivcov bola rozdelená na niekoµko èastí, v ktorých bolo potrebné ukáza» v èom je kto vynikajúci, alebo má
naopak medzery. U¾ zoznam autorov preva¾ne zo zahranièia napovedal, ¾e to dnes nebude také jednoduché. Snahou
bolo pripravi» nielen úlohy pestré, ale v mnohom aj neznáme, aby ka¾dý musel najprv úlohu pochopi» a a¾ potom
rie&scaron;i». Prvá 60-minútová èas» s podtitulom MIX bola naozaj spektrom 15 rôznorodých úloh, ktorá mala
otestova» najmä priestorové videnie a kombinaèné schopnosti. V&scaron;etky úlohy sa nepodarilo vyrie&scaron;i»
nikomu, ba dokonca úplne nevychádzali ani predpoklady, kto by sa mal nachádza» v top desiatke a nastavi» si tak
dobrú východiskovú pozíciu pre celú sú»a¾. Okrem stabilnej dvojice asi najväè&scaron;ích favoritov Petra Hudáka z
Ko&scaron;íc a &Scaron;tefana Ga&scaron;pára z Púchova veµmi prekvapili ïal&scaron;í dvaja Ko&scaron;ièania Janka
Sidorová, ktorá "okupovala" &scaron;tvrtú prieèku a Michal Hudák, ktorý bol priebe¾ne na &scaron;iestom mieste. V
pozitívnom svetle sa ukázal aj matador logických sú»a¾í Ivan Pastucha z Ru¾omberka (piaty), naopak, viac sa èakalo od
viacnásobnej reprezentantsky a dnes u¾ aj trénerky reprezentaèného dru¾stva Blanky Lehotskej z Bratislavy, èi Ivany
&Scaron;tiptovej z Ru¾omberka, ktoré boli spolu s viacnásobným reprezentanom Èeskej republiky Janom Novotným
zhodne na 8.-10. mieste. Niektorí mo¾no vkladali nádeje do mladého talentu Mateja Uhera z Bratislavy (priebe¾ne 14.
miesto), kto si v&scaron;ak uvedomí, ¾e Matej nemal na rozdiel od väè&scaron;iny ostatných toµko príle¾itostí oboznámi» sa s
tak odli&scaron;nými úlohami a tým pádom aj spôsobmi rie&scaron;enia a prístupom k tej ktorej úlohe, prekvapený nebol.
Lep&scaron;ie postavenie by sa v tomto kontexte predpokladalo po prvom kole od u¾ skúsených rie&scaron;iteµov akými
dozaista sú Miroslav &Scaron;uòavec (23.) a &Scaron;tefan Gyürki (30.).
Druhé kolo sa nieslo v znamení autorských nápadov vynálezcu maµovanej krí¾ovky Tetsuyo Nishia z Japonska. Aj keï sa
dnes ¾iadna "maµovanka" nerie&scaron;ila, Tetsuya ponúkol sedem zaujímavých úloh, z ktorých väè&scaron;ina sa dala
vyrie&scaron;i» za pou¾itia obyèajného sedliackeho rozumu. Av&scaron;ak ani 40 minútový limit nestaèil na to, aby sa to
niekomu podarilo plnohodnotne. V tejto èasti sa ukázalo, s akým typom úloh má kto rezervy, prípadne na èom by mohol
na sebe popracova», ak chce dosahova» lep&scaron;ie výsledky. Nishiove úlohy bodovo najlep&scaron;ie zvládol èeský
reprezentant Jan Novotný (viï. foto), ktorému sekundovala len sedmièka "domácich". Plece pri pleci stále viedla dvojica
Ga&scaron;pár-Hudák, tretie miesto v&scaron;ak Matú&scaron; Demiger u¾ musel prepusti» Honzovi Novotnému.
Výrazne si polep&scaron;il Marek Kasár (po dvoch kolách u¾ priebe¾ne siedmy), ale aj Zuzka Hromcová a Marián
Mali&scaron; (priebe¾ne zhodne na 12. mieste). Naopak z piateho na pätnáste prekvapivo padol Ivan Pastucha, èím na
postupové 11-te miesto do finále strácal u¾ 9 bodov).
To najzaujímavej&scaron;ie z hµadiska vývoja poradia sa odohralo v tretej èasti, ktoré bolo pripravené z úloh
vydavateµstva Conceptis puzzle. A¾ v tejto èasti sa toti¾ podarilo niekomu vyrie&scaron;i» celý blok úloh pred uplynutím
èasového limitu a tak sa mohli za ka¾dú takúto minútu pripoèítava» bonusové body. Ako prvému sa to podarilo
Pi&scaron;tovi Ga&scaron;párovi, ktorý sa tak prepracoval na líderskú pozíciu. Len o minútu neskôr odovzdával Peter
Hudák a o ïal&scaron;ie dve Jan Novotný. Predèasne e&scaron;te stihli v&scaron;etky úlohy vyrie&scaron;i» Jakub
Ondrou&scaron;ek, Marek Kasár a hlavne 18 roèný Matej Uher, ktorý sa vïaka fini&scaron;u prepracoval na 8. prieèku a
zabezpeèil si tak úèas» vo finále. Zlep&scaron;ený výkon v závere v&scaron;ak nestaèil Ivanovi Pastuchovi, ktorý
nedokázal vymaza» stratu z druhého kola, ale ani Mi&scaron;ke Bielikovej a Zuzke Hromcovej, ktorí tak zostali pred
bránami finále. Dobrú pozíciu si v tre»om kole pokazili Michal Hudák (prepad zo 6. na 13. miesto) i Marián
Mali&scaron; (prepad z 12. na 17. miesto), ktorí mohli o úèasti vo finále reálne uva¾ova». &Scaron;»astena èi osud im
to v&scaron;ak nedopriali a tak sa nakoniec postupová jedenástka skladala z iných mien: &Scaron;tefan
Ga&scaron;pár, Peter Hudák, Jan Novotný, Jakub Ondrou&scaron;ek, Matú&scaron; Demiger, Marek Kasár, Jana
Sidorová, Matej Uher, Ivana &Scaron;tiptová, Pavel Jaselský a Blanka Lehotská.
ABC+ F1 F2 F3 Systém finále bol závislý na dvoch princípoch: schopnosti presadi» sa v konkurencii tých najlep&scaron;ích
a ma» èo najlep&scaron;iu východiskovú pozíciu po základnej èasti. V závereènej èasti boli toti¾ nachystané 3 úlohy,
ktoré sa rie&scaron;ili v¾dy samostatne. Po prvej úlohe STANY postupovala ïalej u¾ len osmièka najrýchlej&scaron;ích. Aj tu
sa ukázalo, ¾e rozdiely po základnej èasti boli objektívne. Úlohu v èasovom limite 11 minút zvládla len trojica top 5, kde
sa Matú&scaron; Demiger významne priblí¾il k Honzovi Novotnému a Peter Hudák vïaka bonusu za èas vyrovnal bodový
náskok &Scaron;teva Ga&scaron;pára. Druhá úloha ®IAROVKY (obdoba smerových &scaron;ipiek) nepriala najviac
Jakubovi Ondrou&scaron;kovi, problém s òou mal v&scaron;ak aj Peter Hudák. Jan Novotný v polovici èasu vpísané èísla
vygumoval, lebo nevedel ako ïalej. Bola to veµká chyba, lebo podµa náhµadu boli v&scaron;etky správne, len bolo
potrebné nájs» ten potrebný ïal&scaron;í KROK.1.Hudák Peter-Ko&scaron;ice
(26)5925321413013143014317160 2.Ga&scaron;pár &Scaron;tefan-Púchov
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(31)5925321513112143014315158 3.Novotný Jan-Brno (26)413032121150115011517132 4.Demiger Matú&scaron;Zlaté Moravce (18)501727 941210601060106 5.Ondrou&scaron;ek Jakub-Brno (19)342432898098098098 6.Kasár
Marek-Brezno (27)362432193093093 7.Sidorová Jana-Ko&scaron;ice (29)471727 91091091 8.Uher Matej-Bratislava
(18)311932688088088 9.&Scaron;tiptová Ivana-Ru¾omberok (24)411728 86086 9.Jaselský Pavel-Vojtovce
(25)411728 86086 11.Lehotská Blanka-Bratislava (38)411727 85085
12.Hromcová Zuzana-Bytèa
(16)282528 81 Najbli¾&scaron;ie ku koneènému rie&scaron;eniu bol Matej Uher. Úvod mal veµmi pomalý, èo mo¾no pripisova»
opä» jeho neznalosti úlohy, potom to v&scaron;ak správne rozbalil a od políèka k políèku sa blí¾il k cieµu. Neby» toho
zaváhania v úvode, úlohu by mal podµa v&scaron;etkého vyrie&scaron;enú v limite a mal by &scaron;ancu na postup
do závereèného superfinále. Takto sa tam prebojovala pätica, ktorá bola na prvých prieèkach aj po základnej èasti.
Pred jeho zaèiatkom bolo jasné, ¾e súboj o titul zvedie dvojica Hudák-Ga&scaron;pár, ktorá mala navlas rovnaký
bodový stav a tak v&scaron;etko zále¾alo na tom, komu sa podarí poslednú SKLADAÈKU vyrie&scaron;i» skôr. Boj o tretiu
prieèku bol tie¾ e&scaron;te otvorený a tomu zodpovedalo aj posledné sú»a¾né kolo. V òom najprv v&scaron;etkým vyrazil
dych Matú&scaron; Demiger, ktorý úlohu odovzdal u¾ po nieèo vy&scaron;e minúte a razantne zaútoèil na bronz. Jan
Novotný sa mu sna¾il èeli» odovzdaním úlohy cca minútu po òom. Pár sekúnd pred ním odovzdal rie&scaron;enie Peter
Hudák, na èo jeho súper &Scaron;tefan Ga&scaron;pár zareagoval trochu rezignovane, ale úlohu po 2 minútach
odovzdal nakoniec aj on. Jakub Ondrou&scaron;ek zostal ¾iaµ u¾ len v pozícii &scaron;tatistu, lebo úloha mu nie a nie vyjs»,
èo sa mu nepodarilo ani za celých 11 minút. Pri hodnotení úloh v&scaron;ak porota pri&scaron;la na to, ¾e jeden z
rie&scaron;iteµov má chybu a tak a¾ do vyhlásenia výsledkov nebolo jasné, ako to vlastne skonèilo. Tú chybu
v&scaron;ak spôsobil nedovoleným zrkadlovým otoèením dielu zo skladaèky Matú&scaron; Demiger a tak bolo poradie
potvrdené.
13.Hudák Michal-Ko&scaron;ice (22)421916 77 14.Bieliková Michaela-Sereï (15)321725 74 15.Pastucha Ivan-Ru¾omberok
(39)43624 73 16.Hudák Igor-Ko&scaron;ice (48)281725 70 17.Mali&scaron; Marián-Pova¾ská Bystrica
(33)292411 64 18.Gyürki &Scaron;tefan-&Scaron;alov (29)162520 61 19.Kováèik Miroslav-Abovce
(33)311711 59 20.Shejbalová Michaela-Brno (33)281416 58 21.&Scaron;uòavec Miroslav-Lipt.Hrádok
(49)25247 56 22.Zanechal Marcel-Bratislava (40)261114 51 23.Ga&scaron;pár Peter-Púchov
(40)30118 49 24.Brani&scaron;ová Eva-Bytèa (13)251112 48 25.Kubík Martin-Vy&scaron;kov
(43)151220 47 26.Zanechalová Rebeka-Bratislava (13)30511 46 27.Bielik Ladislav-Sereï (38)23119 43 28.Vytisková KláraPraha (20)151116 42 29.Hromcová Katarína-Bytèa (38)2267 35 30.Kebis Michal-Bratislava (23)2067 33 31.Grajciar
Jaroslav ml.-Zvolen (16)2450 29 32.Hromcová Martina-Bytèa (13)2404 28 33.Krejèiová Al¾beta-Nová Dubnica
(19)7018 25 34.Brani&scaron;a Igor-Bytèa (39)1054 19 34.Grajciar Jaroslav st.-Zvolen (47)7012 19
zhora bronzový Jan Novotný, strieborný &Scaron;tefan Ga&scaron;pár a zlatý Peter Hudák, ktorý sa zároveò zhostil milej
povinnosti
a na záver e&scaron;te vy¾reboval zaujímavú logickú hru Pentago pre Mi&scaron;ku Bielikovú
4. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRU®STIEV - ®ILINA 8.10.2011
Samé &scaron;tvorky - &scaron;tvrtý &scaron;ampionát, &scaron;tyri kolá, &scaron;tvorèlenné dru¾stvá, &scaron;tyri
hodiny. Toto v&scaron;etko sa dalo za¾i» na otvorených majstrovstvách Slovenska dru¾stiev v rie&scaron;ení logických úloh
a hlavolamov. Centrum voµného èasu Spektrum ®ilina bolo v sobotu 8. októbra 2011 zaplnené múdrymi hlavami, ktoré
sa sna¾ili vydolova» v&scaron;etky tajomstvá, s ktorými sa museli poèas sú»a¾e popasova». A¾ desa» tímov na&scaron;lo
odvahu a schopnos» sa posklada», aby za¾ili nieèo nové a ojedinelé. Výber úloh bol dos» rozmanitý a oproti minulým
rokom aj trochu neèakaný, preto¾e sú»a¾iaci dostali na rie&scaron;enie nielen klasické typy úloh, s ktorými sa be¾ne
stretávali na regionálnych turnajoch, ale aj slovné hádanky, kde bolo potrebné veµmi pozorne sledova» text a logické
súvislosti v jednotlivých vetách. Komu sa podarilo zlo¾i» taký tím, kde ka¾dý z èlenov bol lep&scaron;í v inom odvetví
"logického myslenia", mal obrovskú výhodu. Toto sa podarilo najlep&scaron;ie top výberu krú¾ku K1Z, ktorí u¾ od prvého
kola nasadili "pekelné" tempo za naháòaním bodov, ktorému do konca napriek veµkej snahe nikto zo súperov u¾
nedokázal konkurova». &Scaron;ancu na úspech mali u¾ v prvých troch roèníkoch, ale v¾dy sa stalo nieèo, èo im v
koneènom zúètovaní zabránilo dosiahnu» métu najvy&scaron;&scaron;iu. U¾ prvé dve kolá naznaèili, kto dnes bude
najviac múti» vodu. Jasný trhák, po ktorom mali oproti konkurencii hneï dvojnásobný poèet bodov, bol veµavravný. A¾ po
troch rokoch "pokusov" a tesných prehier im to teda koneène vy&scaron;lo a majstrovský titul si za dne&scaron;ný výkon plne
zaslú¾ili. 1.K1Z A team - Bratislava13721+5+335+37360 (Blanka Lehotská, Matú&scaron; Demiger, Ivana
&Scaron;tiptová, Matej Uher) 2.GUMKÁÈI A team - Púchov10329253613 (&Scaron;tefan a Peter Ga&scaron;párovci,
Ivan Pastucha, Pavel Jaselský) 3.CASSOVIA CLUB - Ko&scaron;ice1003025450 (rodina Igor, Peter a Michal
Hudákovci) 4.K1Z Baby - Bytèa862630300 (Katarína, Zuzana a Martina Hromcové, Michaela Bieliková) 5.K1Z kapustné
hlavy - Bratislava783025230 (Marcel a Rebeka Zanechalovci, Marek Kasár, Miroslav Ondrejka) 6.Ru¾a Ru¾omberok65297290 (Ivan a Miroslav &Scaron;uòavcovci, Ján Makovník) 7.Gumkáèi B team - Bytèa622218220 (Eva a
Igor Brani&scaron;ovci, Ján Rybnikáø) 8.Tatranec - Poprad50217220 (Emília Rigdová st., Ján Turek, &Scaron;tefan
Tatarko) 9.Master Clas - ®ilina45227160 (Jakub Bahýl, Jakub Pa¾ický, Adam Hlo¾ný, Michal Turcel)10.Podjavorinci - Nové
Mesto n/V.32133160(Jozef Páleník, Ján Psotný)Súboj o ïal&scaron;ie pozície bol podstatne vyrovnanej&scaron;í a a¾ do
posledného kola bojovali o dve zostávajúce medailové prieèky a¾ &scaron;tyri dru¾stvá. Neèakaný bol toti¾ stav v polovici
sú»a¾e, kde boli len minimálne rozdiely. Stav po 2.kole: 101 bodov K1Z A; 56 bodov K1Z baby, 55 bodov Cassovia a
K1Z kapustníci, 54 bodov Gumkáèi A. Ïal&scaron;ie tímy u¾ dos» strácali a musel by nasta» malý zázrak, aby dobehli
túto silnú &scaron;tvorku. Milý prekvapením boli v&scaron;ak domáci spolu¾iaci - nováèikovia zdru¾ení v tíme Master
Clas. Dr¾a» krok s podstatne skúsnej&scaron;ími rie&scaron;iteµmi a¾ takmer do záveru sú»a¾e sa nevidí tak èasto. Zdá
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sa, ¾e v chalanoch je potenciál, ktorý sa pri ich èastej&scaron;om lú&scaron;tení mô¾e prejavi» vo veµmi krátkom èase. Tak
ako aj v iných &scaron;portoch, aj tu sa ukázalo, ¾e dobrý tréning je základom úspechu a je len na chlapcoch, èi svoju
príle¾itos» premárnia, alebo poriadne chytia za paèesy.
Ale vrá»me sa k súbojom o medaily. V tre»om kole sa vy&scaron;vihli dopredu Ko&scaron;ièania. Mohlo to by» oveµa
lep&scaron;ie a podµa prepoètov by sa takmer dotiahli aj na lídrov z K1Z, ale jediná nesprávne vyrie&scaron;ená úloha
o otáèaní ozubených kolies túto snahu zmarila. V&scaron;etko ostatné mala toti¾ Cassovia správne. Takto sa pripravila
nielen o 6 základných bodov za úlohu, ale aj o 5 bonusových za najlep&scaron;í tím v tre»om kole (v&scaron;etky úlohy
správne) a 12 bodov za èas. Toto zlyhanie sa im v závere vypomstilo, preto¾e &scaron;tvrté kolo bolo pascou prakticky
na ka¾dého. S einsteinovkou, kde bolo treba kombinova» v&scaron;etky údaje o &scaron;estici pomyselných
sú»a¾iacich na MSR, kde mal ka¾dý inú farbu trièka, inú adresu, iný vek a samozrejme iné meno, si poradil len prvý tím
krú¾ku Gumkáèi. Druhá úloha bola vcelu µahká, ale nik ju nedotiahol do úplneho konca. Jej cieµom bolo vlo¾i» do
obrazca predznaèené a rôzne poukladané èasti re»aze tak, aby sa ka¾dý diel oproti nákresu otoèil a boli takto poukladané
v&scaron;etky. Niektoré tímy si poplietli dieliky a zle ich do obrazca zakreslili, iní sa pokúsili o kamuflá¾ a niektoré dieliky
vkladali aj viackrát, väè&scaron;ine v&scaron;ak zostal obrazec nevyplnený. Paradoxne v tejto úlohe staèilo zlo¾i»
spojením dielikov aj len krátku re»az a zbytok dielikov len voµne "roztrúsi»" po mrie¾ke, toto v&scaron;ak nikomu
nenapadlo. Skvelý poèin zvládli opä» Gumkáèi, ktorí toto dokázali, av&scaron;ak zabudli na jedno pravidlo a
v&scaron;etky dieliky nechali v pôvodnom tvare bez otoèenia. V koneènom zúètovaní by u¾ síce pozíciu K1Z neohrozili, ale
pohµad na výsledný poèet bodov by bol o nieèo kraj&scaron;í. Kapustníkom a babám z krú¾ku K1Z u¾ v závere dochádzal
dych i kum&scaron;t a tak sa na prvých troch miestach objavili staré známe tváre. Av&scaron;ak u¾ o rok to mô¾e by»
úplne inak. Uvidíme.
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