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PRÁZDNINOVÁ MOZAIKA
DĚNÍ VE SVĚTĚ ŠIPEK
Stalo se již tradicí, že se toho v prázdninové měsíce na šipkovém nebi zase tolik neděje. Ale přesto - máme za sebou výborný turnaj PDC Stan James
World Matchplay 2008, který vyvrcholil krásným finálovým zápasem. Finišovala také základní část unikátní League Of Legends, která vrátila do hry
známá jména z pravěku našeho sportu jako Cliff Lazarenko, Eric Bristow, Bob Anderson nebo John Lowe. Pokračovaly také menší turnaje pod křídly
PDC (Australian Open 2008, Kitchener Open 2008) a zmínit bychom se měli také o úspěchu našich mladých šipkařů na WDF Europe Cup Youth 2008,
kterým se tam velmi dařilo. V neposlední řadě pak jsou za námi další personální rošády od WDF směrem k PDC, takže bychom si mohli pro pořádek
připomenout aktuální žebříčky obou konkurenčních asociací. Přiznávám, že jsem předchozích sedm týdnů cestoval po Evropě a věřte, že jsem navštívil
hned deset zemí. Te^ se pomalu vzpamatovávám z kulturního šoku a proto budu tentokrát při reportážích spoléhat spíše na tuzemské a zahraniční servery, než na vlastní postřehy.
Jiří Vlček

Stan James World Matchplay 2008

PDC Order of Merit

Phil Taylor zpátky
a v neuvěřitelné formě

V čele Phil Taylor,
Navrátil na 101. místě

Turnajová sezona PDC
pokračovala dalším z major
turnajů. Phil Taylor, jemuž se
předchozí sezona nevydařila
zdaleka tak, jak on sám i jeho
fanoušci očekávali, je zpět. S
novým typem šipek vypadá
strejda Power suverénnější než
kdy předtím. Mluví za něj úžasné statistiky vysokých průměrů
a mám takový pocit, že také
zvýšil frekvenci dosažených
„Nine´s dart finish“ při soutěž-

veterán Priestley (58) vyhrál pět
legů a postoupil do druhého
kola těsným výsledkem 10:8.
Tony Eccles oslavil svůj debut
na turnaji World Matchplay
vítězstvím 10:8 nad Kevinem
Painterem. John Part jasně porazil Chrise Masona 10:3, ale
Mason hrál s obstřikem na lokti
a v srpnu jej čekala plánovaná
operace lokte. O první překvapení turnaje se postaral třiadvacetiletý Kevin McDine. V sou-

řekl po zápase Wade. A Barney
vypráskal Tony Eccelse 13:3,
aby mu ukázal, jak těžký může
být chlebíček v PDC.

Čtvrtfinále
(na šestnáct vítězných legů)
Dennis Priestley po devíti
letech postoupil do semifinále
World Matchplay po těsném
vítězství 16:14 nad Alanem
Tabernem. Těžkou práci měl
James Wade s Mattem

dosažených 180 (3 ku 12), zato
však měl oproti Taylorovi vyšší
zavírání (155, 134). Phil průběh
zápasu bezpečně kontroloval a
nakonec zvítězil 17:8, když
dosáhl průměru 105.59 oproti
Menaceho 96.56.
Také James Wade ukázal
proti Wayne Mardlemu svou
současnou formu. Mardle, který
předtím knokautoval světovou
dvojku Barneyho, se chystal
také na nasazenou trojku
Wadeho. Ovšem velice záhy
splakal nad výdělkem. Wade se
do něj pustil naprosto brutálně a
Wayne pouze přihlížel exhibici
mladšího soka. James Wade se
ujal vedení drtivých 12:1! Wade
už pak nepřipustil žádný dramatický zvrat a v celku pohodlně
dovedl utkání do vítězného
konce 17:5. Poměr 12:2 v dosažených 180 i průměr 102.73
jasně hovoří pro Jamese.

Finále

Foto: PDC

ních utkáních. Ovšem Stan
James World Matchplay, to
není jen Phil Taylor. Ze současné špičky PDC na turnaji startovala valná většina těch nejlepších. Lákadlem patnáctého
ročníku byla celková dotace
300.000 liber, což představuje
velice slušnou sumičku.

První kolo
(na deset vyhraných legů)
Mark Walsh, který se posledních 18 měsíců potýkal s velmi
špatnou formou, nečekaně porazil Colina Lloyda 10:6 při
výborném průměru 100,41.
První prodloužení v turnaji přinesl hned druhý zápas v programu. Mark Dudbridge v utkání s
Wayne Mardlem otáčel nepříznivý stav 5:7 na vedení 9:7, a
byl krůček od vítězství.
Krásným hodem 177 se dostal
na 24, ale pět chybných šipek na
D12 a D6 umožnilo Waynovi
návrat do zápasu. Mardle šanci
dokonale využil a zvítězil 11:9.
Také Dennis Priestley musel
otáčet nepříznivý stav zápasu.
Adrian Gray již vedl 8:5, ale

boji mladých talentů porazl
Adriana Lewise (23) 10:8. Do
druhého kola také postoupil můj
oblíbenec Michael van Gerwen,
který v prodloužení porazil
Andy Hamiltona 14:12.

Druhé kolo
(na třináct vítězných legů)
Ve výborné formě pokračoval Kevin McDine, a po vítězství 13:9 nad Markem
Walshem byl jeho soupeřem ve
čtvrtfinále ten nejlepší - Phil
Taylor. Dennis Priestley jen
velmi těsně porazil Terryho
Jenkinse v solidním utkání.
Potřetí za sebou postoupil do
čtvrtfinále velkého turnaje
Alan Tabern. Tentokrát po
vítězství 13:7 nad mistrem
světa Johnem Partem. James
Wade začal zápas s Ronnie
Baxterem silným náporem a
ujal se vedení 10:1. Pak přišla
slabší chvilka a Ronnie dotáhl
na 10:7. Závěr už patřil
Wadeovi. „Nemohu uvěřit,
vedl jsem 10:1 a už jsem si
myslel, že to mám v suchu, a
málem jsem na to doplatil.“,

Clarkem, když ve vyrovnaném
zápase až posledními třemi
vyhranými legy rozhodl utkání.
Clarkova odměna 12.000 L je
nejvyšší v jeho kariéře. Wayne
Mardle zvrátil nepříznivý
vývoj souboje s Raymondem
van Barneveldem. Za stavu
7:12 vyhrál osm legů za sebou.
Barney ještě srovnal, ale v tie breaku zvítězil Mardle 18:16 a
poprvé od MS se dostal do
semifinále některého z velkých turnajů. Phil Taylor
nehodlal Kevina Mc Dineho
šetřit. Brzy se ujal vedení 4:0 a
pak také 11:2 a o vítězi nebylo
pochyb. Kevin pouze snižoval
na 6:16 z jeho pohledu.

Semifinále
V tom prvním vyzval Phila
Taylora
veterán
Dennis
Priestley. Oba už spolu svedli
mnoho zajímavých bitev a
zaplněný sál se těšil na další z
nich. Počátek utkání se odehrával v režii Powera. Ten vyhrál
opět první čtyři legy a brzy byl
stav 6:1 pro něj. Priestley
výrazně zaostával v počtu

Finálový souboj tak byl logickým vyvrcholením předchozího
dění. Oba hráči jsou v současnosti ve výtečné formě. Taylor
se do ní vrátil, Wade si ji udržuje konstantní již několik měsíců.
A k vidění bylo vynikající utkání! Po vyrovnaných prvních
hrách, kdy si oba hráči hlídali
breaky toho druhého, se dostal
do vedení o něco lépe zavírající
James Wade. Ujal se vedení 7:4
a vypadalo to, že v tento den
Phila Taylora pořádně prožene.
Ovšem to, co následovalo, se dá
jen stěží popsat. Phil Taylor
nasadil neuvěřitelné tempo a z
následujících třinácti legů hned
dvanáct vyhrál, přičemž jeho
výkon v této fázi nelze nazvat
jinak než naprosto excelentním!
Vysoké skórování a přesné zavírání vedl rázem Taylor 16:8!
Následující leg pak byl jedním z
těch lahůdkových. Oba borci se
dvěma 180 dostali na hranici
141 bodů. Wade T 20 trefil, ale
jeho pokus o devíti šipkovou
hru ztroskotal na T 19, tudíž si
nachystal 52. Taylor tentokrát
minul T 20 a také jeho pokus o
„Nine´s dart finish“ tak skončil
předčasně. Vzápětí Wade trefuje 12 a D 20 a jedenácti šipkovou hrou snižuje na 9:16.
Následující dva legy však už
patří králi světových šipek a Phil
Taylor se může radovat z vítězství 18:9 a prize money ve výši
60.000 liber. Každopádně vydařený turnaj, to se musí nechat.

Světovou jedničkou i nadále zůstává angličan Phil Taylor.
Letošní sezonu má skutečně skvělou. Rozhořela se bitva o
druhé místo. Barneymu se teq příliš nedaří, čehož chce využit James Wade k posunu na druhou příčku. Úřadující mistr
světa John Part z Kanady je aktuálně čtvrtý. Na deváté místo
klesl Colin Lloyd, někdejší světová jednička. Desítku nejlepších uzavírá populární dlouhán Roland Scholten z Nizozemí. Náš zástupce Sláva Navrátil je momentálně na 101.
příčce. Budeme Slávovi přát, aby se opět vyšplhal výše.
PDC Order of Merit aktuálně k 18. 8. 2008:
1. Phil Taylor
354.070
2. Raymond van Barneveld
282.736
3. James Wade
278.350
4. John Part
174.248
5. Terry Jenkins
137.164
6. Wayne Mardle
103.630
7. Adrian Lewis
100.649
8. Andy Hamilton
95.987
9. Colin Lloyd
95.427
10. Roland Scolten
94.640
11. Dennis Priestley
94.016
12. Peter Manley
86.930
...
101. Miloslav Navrátil
4.250

WDF World Ranking

Anderson, Webster,
Whitlock
V žebříčku mužů se toho za poslední týdny příliš nezměnilo.
S naprostou jistotou mu vévodí skot Gary Anderson před
mistrem světa, Markem Webstrem z Walesu. Třetí je poražení finalista MS, australský čaroděj Simon Whitlock. Až šestý
je legendární kapitán anglické reprezentace Martin Adams.
Nejlepší z našich je David Miklas na 61. příčce, následují
Martin Kapucián, Karel Sedláček a Pavel Drtil.
WDF World Ranking Men:
1. Gary Anderson
2. Mark Webster
3. Simon Whitlock
4. Scott Waites
5. Steve West
6. Martin Adams
7. Ross Montgomery
8. Gary Robson
9. Shaun Greatbatch
10. Robert Wagner
11. Joey ten Berge
12. Edwin Max
...
61. David Miklas
119. Martin Kapucián
133. Karel Sedláček
188. Pavel Drtil

902
672
456
449
408
405
386
370
346
341
334
311
93
51
42
30

Vede ruska
Dobromyslova
Mezi ženami je v čele úřadující šampiónka z Ruska, Anastasia
Dobromyslova. Až druhá je legendární Trina Gulliver, přezdívaná též Taylor v sukních. V popředí jsou také Holanqanky Karin
Krappen a Francisca Hoenselaar. Až sedmá je další Ruska Irina
Armstrong, desítku nejlepších uzavírá Karen Lawman. Naše
hráčky jsou v žebříčku poměrně vysoko, nejlépe je na tom
Zuzana Štěpánová (28. místo), následují Markéta Abadžievová
(44.) a Lenka Schedivá (71.)

