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Slovenský &scaron;ampionát dru¾stiev má za sebou prvých pä» roèníkov. O majstrovský titul sa zatiaµ podelili len tri krú¾ky a
medailu si mohlo zavesi» do vitríny stále len 13 rie&scaron;iteµov. Adeptov na titul je v&scaron;ak zaruèene viac, chce to
ale mo¾no viac &scaron;»astia a mo¾no i schopnosti ako o tento post správnym rozlo¾ením úloh v tíme zabojova». Nu¾
uvidíme èo prinesie druhá pä»roènica.
VI. M-SR
26.10.2013
®ilinaVII. M-SR
2014
miesto e&scaron;te neurèenéVIII. M-SR
5. 9. 2015
Ru¾omberokIX. M-SR
október 2016
miesto e&scaron;te neurèenéX. M-SR
október 2017
miesto e&scaron;te neurèenéSú»a¾ sa z organizaèných ale i finanèných dôvodov vrátila do ®iliny. Ku tradièným tímom sa
pridal výber Strednej priemyselnej &scaron;koly stavebnej zo ®iliny, kde sa jej pedagóg Viliam Balko sna¾í privies» k tomuto
koníèku talentovaných &scaron;tudentov. V boji o titul v&scaron;ak chýbala Cassovia, naopak o K1Z posilnil nový èlen Jakub
Ondrou&scaron;ek a tak bolo v&scaron;etko otvorené.&Scaron;»astná sedmièka bude úplne novátorská. Takýto
spôsob sú»a¾e i výber úloh Slovensko asi e&scaron;te neza¾ilo. Pôjde o naozaj sú»a¾ tímov, kde bude súhra tým
najdôle¾itej&scaron;ím faktorom pre dobré umiestnenie. Nebude ani tak zále¾a» na poète èlenov, ako na obyèajnom
sedliackom rozume a správnom naladení sa èlenov tímu na rovnakú vlnovú då¾ku.

6. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRU®STIEV - ®ILINA 26.10.2013
Tento rok zavítali sú»a¾né tímy do telocviène Základnej &scaron;koly v ®iline na ulici Karpatskej, ktorá podala tak
potrebnú pomocnú ruku pri organizovaní lú&scaron;titeµských sú»a¾í. &Scaron;portová hala sa tak zmenila na sú»a¾nú,
akurát sa v nej propagoval iný ne¾ telesný &scaron;port. Z pohµadu zlo¾enia dru¾stiev bolo zaujímavé sledova», ako sa
jednotlivé krú¾ky sna¾ili zostavi» jednotlivé tímy. Obhajcovia z K1Z vsadili na zlo¾enie z roku 2011, keï vybojovali pre krú¾ok
prvý majstrovský titul. Rovnako aj Gumkáèi nasadili prvý tím v zlo¾ení, keï získali zlaté medaily po prvýkrát. Krú¾ok K1Z u¾
mohol posilni» skvelý rie&scaron;iteµ Jakub Ondrou&scaron;ek, ktorý je síce z Èeskej republiky, ale podµa schválených
podmienok to u¾ nie je preká¾kou (ako ani v iných prípadoch), Kuba, v&scaron;ak zakotvil v tíme K1Z, ktorého
pomenovanie vzniklo zaujímavou kombináciou písmen z krstných mien jeho èlenov. Pote&scaron;ila ale najmä úèas»
zoskupenia zo Strednej priemyselnej &scaron;koly stavebnej zo ®iliny, kde pán uèiteµ Viliam Balko u¾ nejakú dobu vedie
hodiny pre záujemcov z radov &scaron;tudentov o sudoku a hlavolamy.
xxxx 1.GUMKÁÈI - Púchov2012525151bonus 50 (&Scaron;tefan Ga&scaron;pár, Jakub Bahyl, Ivan Pastucha, Ján
Rybnikáø) 2.K1Z AKVABELY - Sereï1943725132bonus 27 (Michaela a Ladislav Bielikovci, Jakub Ondrou&scaron;ek,
Marek Kasár) 3.K1Z - Bratislava1913223136bonus 37 (Blanka Lehotská, Matú&scaron; Demiger, Matej Uher, Ivana
&Scaron;tiptová) 4.Gumkáèi tím B - Púchov77289400 (Peter Ga&scaron;pár, ¥ubomír, Juraj a Jozef Chanovci)
5.Gumkáèi tím plus - Bytèa60227310 (Igor a Zuzana Brani&scaron;ovci, Ján Rybnikáø, Jozef Chano st.) 6.Ru¾a Ru¾omberok59240350 (Miroslav a Ivan &Scaron;uòavcovci) 7.SP&Scaron;S ®ILINA - ®ilina57193350 (Viliam Balko, Andrej
Badík, Adriana Hru&scaron;ková, Kristína &Scaron;imá&scaron;ková) 8.ZVPD - Zvolen/Prievidza501111280 (Jaroslav
Grajciar st., Ján Morávek) xNajlep&scaron;ie od&scaron;tartovalo práve èeskoslovenské dru¾stvo Akvabely. V
úvodnom kole, kde bolo èas» optimalizaèných úloh najviac vyu¾ili práve Jakubove skúsenosti zo svetových sú»a¾í a
podobných typov úloh.

8. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRU®STIEV - RU®OMBEROK 5. 9. 2015 - Výsledky
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xxxx 1.K1Z120327532172405
bonus 130 (Matej Uher, Marek Kasár, Blanka Lehotská) 2.CASSOVIA1047275355112175
bonus 130 (Peter, Michal a Igor Hudákovci) 3.GUMKÁÈI810
155
85
320200
bonus 50
(Zuzana Brani&scaron;ová, Natália Chanová, Igro Brani&scaron;a, Ivan Pastucha) 4.ROSE50816818872
80
0 (Ivana Ondrejková, Mária &Scaron;tiptová, Miroslav Ondrejka) 5.SENIOR TEAM3724315896 75
0 (Milan Chudý, Juraj Bódi, Jozef Chano, Ján Morávek) 6.RU®A3405833144105
0 (Ivan a Miroslav &Scaron;uòavcovci) 7.TATRANEC332526788125
0 (Franti&scaron;ek Cvengro&scaron;, ¥ubomír Turek, ¥ubomír Turek ml., Anton Hájovský) x
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