Obvestilo za javnost
DIJAK NEJC ČEPLAK POSTAVIL NOV DRŽAVNI REKORD IN POSTAL DRŽAVNI PRVAK V
POMNJENJU
/Maribor, 7. julij 2012/ Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva je v soboto, 7.
julija 2012 v Mariboru izvedel 4. odprto državno prvenstvo v pomnjenju »Memoriada
12«. Na prvenstvu smo bili priča novemu državnemu rekordu v pomnjenju kart. Državni
prvak je postal Nejc Čeplak, drugo mesto je zasedla Petra Vogrinec in tretje mesto Rok
Havlas.
Na prvenstvu so se miselni atleti pomerili 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 v skupnem seštevku in s tem prestižni naslov državnega prvaka v pomnjenju je
osvojil dijak 2. Gimnazije v Mariboru Nejc Čeplak. Drugo mesto je osvojila lanskoletna
državna prvakinja Petra Vogrinec, tretje mesto je zasedel Rok Havlas. Nejc Čeplak je
uspelo postaviti tudi nov državni rekord v disciplini 30 minutne karte, kjer si je uspel
zapomniti naključni vrstni red 84 igralnih kart.
»Univerzum Minerva je inovativna nevladna organizacija, ki se zaveda, da sta znanje in
dober spomin ključna za uspešnost posameznika ter posledično družbe, zato z veseljem
vsako leto omogočamo priložnost, da lahko udeleženci preizkusijo svoje spominske
kapacitete in obenem preverijo koliko lahko izboljšajo svoj spomin z uporabo spominskih
tehnik« je povedal mag. Peter Cokan, direktor UMi.
»Državnega prvenstva sem se udeležil drugič. Lani sem bil drugi, letos pa mi je uspelo, da
sem izboljšal svoje rezultate in postal državni prvak. Znanja, ki jih pridobim v šoli z
veseljem uporabljam na tekmovanju in obratno. Tekmovanja se nameravam udeležiti
tudi v prihodnje«, je povedal državni prvak Nejc Čeplak.
»Na Memoriadi sem sodelovala tretje leto zapored. Prvo leto sem šla na tekmovanje iz
radovednosti in da preverim svoj spomin. Sedaj pa se tekmovanja udeležujem predvsem
zaradi zabave. Tekmujem sama s seboj in s svojimi rezultati, ki jih skušam popraviti.« je
povedala Petra Vogrinec, lanska državna prvakinja in drugo uvrščena na letošnjem
državnem prvenstvu.
»Tekmovanja sem se udeležil drugo leto in spet me je navdušilo. Tekmovanje mi je všeč,
saj predstavlja svojevrsten izziv, hkrati pa ob prijetnem druženju s sotekmovalci in

organizatorji spoznavam vsako leto nove tehnike pomnjenja. Vse na tekmovanju mi je
super. Pohvale organizatorjem. Tekmovanja se bom z veseljem udeležil tudi naslednje
leto.« je povedal Rok Havlas.
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