Sporočilo za medije

Državno prvenstvo v pomnjenju – Maribor
Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva je v soboto, 19. septembra 2009 v Mariboru izvedel prvo
državno prvenstvo v pomnjenju »Memoriada 09«. Na prvenstvu je, od prijavljenih 10 tekmovalcev,
tekmovalo 8 miselnih atletov, ki so pomerili svoj spomin v 10 disciplinah (pomnjenje binarnih števil,
naključnih števil, datumov zgodovine in prihodnosti, obrazov in imen, naključnih besed, abstraktnih slik,
govorjenih števil, 10 minutnih kart, hitrih kart in polurnih števil) po pravilih Svetovne organizacije miselnih
športov (World Memory Sports Council).
Prvo mesto in s tem prestižni naslov prve državne prvakinje v pomnjenju v zgodovini Republike Slovenije je
usvojila univerzitetna diplomirana pravnica Suzana Laketić iz Maribora. Drugo mesto je osvojila študentka
medicine Univerze v Ljubljani Vesna Amon, tretje mesto pa je zasedla študentka medicine Univerze v
Mariboru Alja Gričar. Miselni šampioni so si tako pridobili vstopnico za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo
med 13. in 15. novembrom 2009 v Londonu.
»Ponosni smo na vse tekmovalce, ki so se udeležili Memoriada 09 in se odločili preizkusiti v pomnjenju.
Čestitamo jim za osebne uspehe. Naši tekmovalci so dokazali, da se lahko uspešno kosajo tudi v
mednarodnem pogledu in prepričani smo da bo prišel dan, ko se bodo slovenski tekmovalci uvrščali v sam vrh
na svetovnih in mednarodnih prvenstvih. Prav zaradi tega bomo tudi v prihodnje organizirali državna
tekmovanja kot tudi nadaljevali Akcijo 1000 pametnih glav, ki jo brezplačno izvajamo po fakultetah in srednjih
šolah in s katero želimo ljudi po vsej Sloveniji poučiti s koristnimi in uporabnimi tehnikami za izboljšanje
spomina. Prepričani smo, da smo s začeli pisati zgodbo o uspehu,« je v imenu organizatorjev dejal direktor
Univerzum Minerva mag. Peter Cokan.
»Nad tekmovanjem sem prijetno presenečena in navdušena. Naloge so raznolike, zanimive, nekaj novega v
Sloveniji. Priporočam vsem ostalim, da se tega udeležijo. Ponosna sem na svojo zmago. Najbolj so mi všeč
imena in obrazi, števila, najmanj pa govorjena števila. Prepričana sem, da se da spomin uriti, predvsem pa mi
je všeč, ker preizkusiš sam sebe,« je dejala prva državna prvakinja Suzana Laketić.
»Tekmovanje mi je bilo všeč, predvsem vzdušje, stimulativno. Vsebinsko me najbolj privlačijo naključne
besede, tudi poljubna števila so mi všeč. Pravzaprav so mi še bolj všeč karte. Najmanj všeč so mi bila
govorjena števila. Zdi se en objektiven dokaz, prijeten občutek. Veseli me, ker je zadeva prostovoljna. Kolikor
zmoreš, toliko narediš. Tekmovanje ni bilo preveč naporno, vešč mi je, da je tekmovanje bilo razgibano. Vsem
priporočam, da se udeležijo tekmovanja,« je dejala vice prvakinja Vesna Amon.

»Presenečena sem nad dobro organizacijo. Pričakovala sem večjo udeležbo, tekmovanje je bilo naporno,
stresno. Najbolj všeč sta mi obrazi in imena in abstraktne slike, najmanj pa karte. Zdi se mi, da je manjši del
pomnjenja povezan z logiko in IQ, vse pa se da nadoknadit s treningom. Tekmovanja so mi všeč, ker preizkusiš
sam sebe,« je dejala tretje uvrščena Alja Gričar.
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