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Prievidza patrila od poèiatkov vzniku turnajov s hlavolamami k najèastej&scaron;ím miestom, kde sa schádzali priaznivci
tejto du&scaron;evnej zábavy. Do roku 2010 sa ich tu uskutoènilo celkom 10 (1994, 1996, 1999, 2000, 2003-2008), èo sa
nepodarilo ¾iadnemu inému mestu. V roku 2011 nastala zmena &scaron;truktúry takýchto turnajov, kde sa rozdelili
sú»a¾iaci na vy&scaron;&scaron;iu a strednú úroveò, kde tá prvá je zaradená do kvalifikaèného re¾imu o postup na
majstrovstvá sveta a tá druhá slú¾i pre tých, ktorí berú hlavolamy ako koníèek na potechu du&scaron;e, alebo len tak
pre zábavu. Zmenil sa aj dovtedy praktizovaný sú»a¾ný re¾im, kde z celoroèného seriálu rovnako nazvaných turnajov,
ktoré navy&scaron;e preva¾ne organizoval po niekoµko rokov len vtedaj&scaron;í predseda SZHaK, vznikajú po vzore tých
krí¾ovkárskych turnaje samostatné, prièom ich organizaèné vedenie preberajú jednotlivé krú¾ky, alebo osobnosti. Tento
prievidzký preberá pod svoj patronát Turèan Ján Farka&scaron;, ktorého in&scaron;pirovala dlhoroèná spolupráca
Kultúrneho a spoloèenského strediska a tak sa po súhlase zainteresovaných dostáva meno partnera aj do názvu
turnaja, prièom dostáva aj podtitul Veµkonoèný.
02.04.2011 - I.Veµkonoèný turnaj KaSS - súbe¾ná èas» sudoku
31.03.2012 - II.Veµkonoèný turnaj KaSS - súbe¾ná èas» sudoku
20.04.2013 - III.Veµkonoèný turnaj KaSS - súbe¾ná èas» sudoku
Na prvý aprílový víkend bolo toho naplánované naozaj veµa a aj keï bolo tesne po dni bláznov, nebol to a¾ taký bláznivý
víkend. Do prievidzkého kultúrneho domu sa zi&scaron;la pestrá ekipa záujemcov o lú&scaron;tenie toho "svojho".
Hlavolamy patrili síce k tým najmenej poèetným, èo do poètu úèastníkov, keï¾e sa ale séria kvalifikaèných turnajov presunula
u¾ do svojej druhej polovice, mo¾ností ako získa» kvalifikaèné body u¾ veµa nezostáva. Prievidza zároveò dala urèitý obraz
toho, ako sa to v tohtoroènej lú&scaron;titeµskej sezóne u nás vyvíja a kto sa od vlaòaj&scaron;ka zlep&scaron;il a kto
stagnuje na jednom mieste. Tretí
Betka Krejèiová po sudoku na&scaron;la odvahu aj na logiku tohtoroèný turnaj potvrdil názory o narastajúcich
skúsenostiach mladého Mateja Uhera, ktorý mô¾e pri troche &scaron;»astia po&scaron;kuµova» aj po medaile na blí¾iacich
sa majstrovstvách Slovenska. Predpoklady na to má a tvrdenie jeho objaviteµov (Martin Kollár a Blanka Lehotská) sa
zaèínajú napåòa». Zaujala v&scaron;ak aj jeho rovesníèka Al¾betka Krejèiová, ktorá to doposiaµ skú&scaron;ala len so
sudoku. Je to opä» dôkaz toho, ¾e hlavolamy nemusia by» stra&scaron;iakom a niekedy staèí naozaj si to len
vyskú&scaron;a». Naopak trochu zaváhala Evièka Brani&scaron;ová, od ktorej sa po predchádzajúcich výsledkoch
èakalo predsa len viac. Nepotvrdil sa ani mikrosúboj plece pri pleci medzi Zuzkou Hromcovou a Ivanom Pastuchom, kde
Ivan, síce ako skúsenej&scaron;í reprezentant, musel da» prednos» mladej generácii, ktorú práve Zuzana
predstavuje. Naopak rovnaké poradie vo výsledkovej listine si zopakovala po Ko&scaron;iciach dvojica Viliam Balko a
star&scaron;í z dvojice Grajciarovcov.
v popredí Viliam Balko a vµavo ví»az B kategórie Lucián Gonda I. VE¥KONOÈNÝ TURNAJ KASS PRIEVIDZA 2.4.2011
súbe¾ná èas» sudoku
základný poèet 100 bodov
autori úloh Oµga Leontieva, Dagmar &Scaron;everová,
Ján Farka&scaron;, Alexandre Szoku, Martijn van Gessel
ani ví»az nedokázal vyrie&scaron;i» v&scaron;etko kategória A
1.&Scaron;tefan Ga&scaron;pár-Púchov
2.Ivana &Scaron;tiptová-Ru¾omberok
3.Matú&scaron; Demiger-Zlaté Moravce
4.Matej Uher-Bratislava (18 roèný)
5.Zuzana Hromcová-Bytèa (16 roèná)
6.Peter Ga&scaron;pár-Púchov
7.Ivan Pastucha-Ru¾omberok
Miroslav &Scaron;uòavec-Lipt.Hrádok
Pavel Jaselský-Vojtovce
10.Michaela Bieliková-Sereï
11.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
Viliam Balko-Martin
13.Jaroslav Grajciar ml.-Zvolen
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29
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16
14 kategória B
1.Lucián Gonda-Kristy
2.Al¾beta Krejèiová-Nová Dubnica
3.Miroslav &Scaron;alaga-Martin
4.Katarína Hromcová-Bytèa
5.Michal Kebis-Bratislava
6.Eva Brani&scaron;ová-Bytèa
7.Jiøí Sýkora-Vsetín
8.Ján Morávek-Prievidza
Ladislav Bielik-Sereï
10.Jaroslav Slí¾-Beladice
11.Ján Rybnikáø-Lubina
12.Martina Hromcová-Bytèa
13.Igor Brani&scaron;a-Bytèa
14.Jozef Páleník-Svinná
15.Juraj Chano-Púchov
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II. VE¥KONOÈNÝ TURNAJ KASS PRIEVIDZA 31.3.2012
súbe¾ná èas» sudoku
základný poèet 210 bodov
uká¾ky úloh z medzinárodného turnaja
Zagorja open v Chorvátsku
partner podujatia Tohtoroèný turnaj bol v znamení prípravy na svetový &scaron;ampionát a preto boli na òom zaradené
úlohy od chorvátskych autorov, ktorí sa budú podieµa» aj na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta. Bola to súèas»
tréningového procesu najmä pre tých rie&scaron;iteµov, ktorí chcú zabojova» o nominaènú reprezentaènú miestenku. Na
svoje si v&scaron;ak mohli prís» aj tí ostatní, preto¾e sa mohli stretnú» s ïal&scaron;ími zaujímavými novinkami na
lú&scaron;titeµskom poli.
Samotná sú»a¾ bola veµmi dramatická a plná èastých zvratov. Najlep&scaron;ie od&scaron;tartoval Matú&scaron;
Demiger, ktorý si vcelku rýchlo vytvoril poètom vyrie&scaron;ených úloh slu&scaron;ný náskok. Predpokladalo sa, ¾e pri
tomto jeho tempe siahne aj na bonusové body, za ka¾dú minútu odovzdania v&scaron;etkých rie&scaron;ení pred
èasovým limitom. Matú&scaron; sa v&scaron;ak v polovici zasekol a tak dal &scaron;ancu iným. &Scaron;ance sa
najlep&scaron;ie zhostila Ivana &Scaron;tiptová, ktorá po prvom kole viedla o 20 bodov (jedna úloha), prièom k
Matú&scaron;ovi sa na 5 bodov priblí¾ila aj Blanka Lehotská. Trochu prekvapivo a nepochopiteµne to ne&scaron;lo Mirovi
&Scaron;uòavcovi, ktorý v roku 1993 obliekal reprezentaèný dres. Druhé kolo úplne vy&scaron;lo nádejnému talentu
Matejovi Uherovi, ktorý ho zvládol o 7 minút skôr (t.z. 7 bonusových bodov), èím sa mu podarilo poskoèi» rovno a¾ na tretiu
prieèku. Pä» bonusových bodov zachránilo aj Matú&scaron;a, ktorý by inak skonèil druhý.
V tzv. zaèiatoèníckej kategórii dominovali len dvaja rie&scaron;itelia. Stále sa zlep&scaron;ujúca e&scaron;te len 13
roèná Evièka Brani&scaron;ová a mladík Jozef Chano. Len oni dvaja ukázali zlep&scaron;ujúci sa rast a postupné
lep&scaron;ie vyu¾ívanie nadobudnutých skúseností. Ostatní nedokázali prekroèi» svoj tieò, aj keï treba ale pochváli» 16
roènú Kristínu Králikovú, ktorá takéto nieèo absolvovala len po prvýkrát v ¾ivote. Piate miesto je zdá sa dobrým
prísµubom do budúcnosti a je len na nej, èi sa tejto príle¾itosti chopí a príde získava» skúsenosti aj na ïal&scaron;ie turnaje.
Veµkonoèné nádielky boli u¾ potom len závereènou bodkou za celým podujatím a výzvou, aby sme sa tu o rok stretli
znova.kategória A
1.Matú&scaron; Demiger-Zl.Moravce
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2.Ivana &Scaron;tiptová-Ru¾omberok
3.Matej Uher-Bratislava (18 r.)
4.Blanka Lehotská-Bratislava
5.Zuzana Hromcová-Bytèa (16 r.)
-- Ivan Pastucha-Ru¾omberok
7.Pavel Jaselský-Vojtovce
8.Michaela Bieliková-Sereï
9.Viliam Balko-Martin
10.Marcel Zanechal-Bratislava
11.Miroslav &Scaron;uòavec-Lipt.Hrádok
174
172
152
147
112
112
106
91
73
43
39 kategória B
1.Jozef Chano ml.-Púchov
2.Eva Brani&scaron;ová-Bytèa (13 r.)
3.Katarína Hromcová-Bytèa
4.Ladislav Bielik-Sereï
5.Kristína Králiková-Prievidza (16 r.)
6.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
-- Miroslav &Scaron;alaga-Martin
8.Ján Rybnikáø-Lubina
9.Igor Brani&scaron;a-Bytèa
10.Ján Morávek-Prievidza
11.Martina Prinerová-Zvolen
12.Natália Chanová-Púchov (10 r.)
13.Martina Domianová-Nitra
-- Jozef Páleník-Svinná
15.Miroslav Goru&scaron;a-Nitra
16.Zuzana Brani&scaron;ová-Bytèa
-- Helena Goru&scaron;ová-Nitra
117
107
87
82
63
53
53
43
38
33
30
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25
25
9
0
0 Skvelý posun Evy Brani&scaron;ovej, rastúce skúsenosti Mateja Uhera, ale i bravúrny výkon sudokáèa so svetovými
parametrami Jakuba Ondrou&scaron;ka. Takto by sa dal struène charakterizova» tretí roèník KASS logiky v Prievidzi.
Celkom milé a pestré úlohy sa rozhodol pripravi» vlaòaj&scaron;í ví»az hlavnej kategórie a keï¾e jeho rukopis nie je a¾ taký
známy, bolo to pri lú&scaron;tení viditeµné. III. VE¥KONOÈNÝ TURNAJ KASS PRIEVIDZA 20.4.2013
súbe¾ná èas» sudoku
základný poèet 90 bodov
autor úloh &Scaron;tefan Ga&scaron;pár
kategória A
1.Jakub Ondrou&scaron;ek-Brno
2.Matú&scaron; Demiger-Zlaté Moravce
3.Matej Uher-Bratislava
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4.Blanka Lehotská-Bratislava
5.Zuzana Hromcová-Bytèa
-- Ivana &Scaron;tiptová-Ru¾omberok
7.Eva Brani&scaron;ová-Bytèa
-- Ivan Pastucha-Ru¾omberok
9 Michaela Bieliková-Sereï
10.Viliam Balko-Martin
11.Miroslav &Scaron;uòavec-Lipt.Hrádok
12.Lucián Gonda-Kristy
79
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48
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37
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10 kategória B
1.Martina Prinerová-Zvolen
2.Igor Brani&scaron;a-Bytèa
3.Jaroslav Grajciar st.-Zvolen
4.Miroslav &Scaron;alaga-Martin
5.Franti&scaron;ek Cvengro&scaron;-SNV
6.Ján Morávek-Prievidza
7.Katerina Spyriadis-Zvolen
8.Zuzana Brani&scaron;ová-Bytèa
9.Milan Kandrik-Tatr.Lomnica
-- Jozef Páleník-Svinná
11.Ladislav Bielik-Sereï
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