Sporočilo za javnost

NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V POMNJENJU IZMERILI, KDO IMA NAJBOLJŠI SPOMIN – ZNANI
DRŽAVNI PRVAKI IN POSTAVLJEN IZZIV ZA SLOVENIJO: ŠTAJERCI NAJBOLJŠI V SPOMINU!
(Maribor; 15. marec 2014) Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Maribor je v
sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov Slovenije v soboto, 15. marca 2014 v
Mariboru izvedel že 6. odprto državno prvenstvo v pomnjenju »Memoriada 14«. Državna
prvakinja v kategoriji odrasli je ponovno postala Petra Kobal Vogrinec iz Vranskega, ki je je
ubranila naslov najboljše miselne atletinje v Sloveniji. Drugo mesto je zasedel Marko Korenjak iz
Orehove vasi in tretje mesto Rok Havlas iz Maribora. V kategoriji juniorjev je postal državni prvak
Nikola Krstanovič iz Maribora, v kategoriji otroci je prvo mesto zasedel Rene Šoštarič iz Maribora.
Najboljši tekmovalec iz tujine je bil 9 letni Tobias iz Nemčije.
Na 6. odprtem državnem prvenstvu, ki je potekalo v soboto, 15. marca 2014 na OŠ Tabor I v
Mariboru, so se miselni atleti pomerili v 7 disciplinah (pomnjenje obrazov in imen, hitrih števil,
abstraktnih slik, binarnih števil, naključnih besed, datumov zgodovine, hitrih kart) po pravilih
Svetovne organizacije miselnih športov (World Memory Sports Council). Tekmovalci so postavili
skupno 4 nove državne rekorde v pomnjenju, kar jim bo omogočilo, da bodo ponovno visoko
uvrščeni na svetovni lestvici miselnih atletov.
»Memoriada je priložnost, da izmerimo svoje spominske sposobnosti. Spomini so tisti, ki nam
ostanejo in, ki nam omogočajo, da lahko osebno in poslovno rastemo. Živimo v času, ko nam grozi
novodobna kuga: pešanje spomina in preventiva je skoraj edina možnost, da se ji upremo in, da
ohranimo svoje spomine še dolgo v starosti. EIC Univerzum Minerva vsako leto priredi miselni
tekmovalni dogodek na katerem lahko posamezniki izmerijo svoje spominske sposobnosti ne glede
na starost, spol ali izobrazbo. Obenem je Memoriada dogodek, za izmenjavo znanj o urjenju
spomina in izkušenj glede pešanja spomina.« je povedal direktor EIC univerzum Minerva Maribor
mag. Peter Cokan.
»Vsako leto se z veseljem udeležim Memoriade, da preizkusim svoj spomin, družim s sotekmovalci in
z njimi izmenjam znanja in izkušnje o urjenju spomina.« je povedala ponovna državna prvakinja
Petra Kobal Vogrinec.
15,

Se vidimo na 7. državnem prvenstvu v pomnjenju. Dobrodošli na Memoriadi

.

ki bo 21. mar ca 2015 :-)

Podrobnejše informacije lahko dobite na:
EIC Univerzum Minerva Maribor
mag. Vanja Jus, izvršna direktorica
M: 031 854 088; vanja.jus@umi.si; info@memoriada.eu
P.S. »EIC Univerzum Minerva Maribor je vsako leto pobudnik akcije Učenje učenja v šole in
vsakdanja življenja. Vsako leto z delavnicami spodbuja Slovence vseh generacij k učenju in
spoznavanju novih tehnik za urjenje spomina.«
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