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ky se postupně přihlašují do
soutěže dvojic. Sedmnáct párů
mužů a sedm dvojic žen je
zaprezentováno a po zopakování si nezbytných technických
informací začínáme. V turnaji
mužů se nejlépe daří dvojici
Vladimír Baroš a Jiří Karlík,
která se bez porážky dostává až
do celkového finále, Tam čekala na úspěšnější dvojici z duelu
Stančík - Marák a Esteřák Jašek. Tou dvojicí se stala
prvně jmenovaná, která však v
celkovém finále na dvojici
Baroš, Karlík nestačila.
V turnaji žen se nejlépe dařilo dvojici Kateřina Chvistková
a Jana Bayerová, která ve finále porazila dvojici Kamila
Válková a Jana Ščerbová. Třetí
místo obsadila Marcela Pinkavová a Denisa Čuriková.
Je 13.30 hodin a zahajujeme
prezenci do turnaje jednotlivců.
S končící dobou prezentace přichází jedna lepší zpráva než
druhá. První v podobě výborného oběda (řízeček a bramborový
salát), druhá se tý-ká odtahovky
- je už na cestě pro naše porouchané auto. A do třetice všeho
dobrého pro nás jede náhradní
auto. Turnaj jednotlivců je v
plném proudu, před barem
zastavuje odtahovka a já odcházím spolu s naším technikem
Markem naložit auto. Než se
vrátíme má už Ondra Plšek na
svém kontě druhé hozené Bingo
a tímto výsledkem se řadí na
druhé průběžné místo žebříčku
BINGO 2010 (spolu s dalšími
šesti hráči). Kromě Ondry se do
žebříčku zapisuje dalších osm
hráčů a také jedna žena Kateřina Chvistková. Turnaj
mužů nám přinesl pěkné finále
mezi Peterem Martinem a
Romanem Chudějem. Prvně
jmenovaný utkání vyhrává a
stává se tak prvním vítězem turnaje Master ve Zlínském kraji.
Druhé i třetí místo zůstává na
Vsetíně zásluhou Romana
Chuděje a Ondřeje "Šakala"
Plška. V kategorii žen na nejvyšší příčku vystoupala Kamila
Válková, která ve finále porazila Kateřinu Chvistkovou. Třetí
místo patří Renátě Vaculíkové.
O nejvyšší zavření v kategorii mužů se postaral svým
výkonem 130 bodů Vlastimil
Jašek a 135 body pečetila svůj
triumf Kamila Válková. Říká
se konec dobrý všechno dobré.
S tímto pocitem sedáme do
kabiny náhradního auta a odjíždíme směrem k Prostějovu.
Odjezdu předchází poděkování
hráčům za jejich účast a vzorné
chování na prvním turnaji
Master ve Zlínském kraji,
poděkování kolektivu Baru
Trávníky a majiteli panu
Rýzovi, poděkování všem za
pomoc s autem a už ted se těšíme na další pokračování u turnaje Master s pořadovým číslem dva.
(ZŠ)
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HOŘOVICE
Příště už i s juniory
Tradičně v restauraci U Nádraží se sešli šipkaři z blízkého i
vzdálenějšího okolí, aby zde v
příjemné atmosféře strávili
sobotní den v šipkařském zápolení. Z Hořovicka, Berounska,
Příbrami, Rakovnicka, ale i z
Prahy a Kladna přijelo přes třicet šipkařů a šipkařek.
Bylo zde vidět mnoho úplně
nových tváří, ale i šipkaře, kteří
hrají sice již delší dobu, ale sem
zavítali poprvé. V turnaji dvojic
opět potvrdili svoji výkonnosti
příbramští šipkaři z družstva DC
Qýčepu - Roman Bartoš a Josef
Šedivý. Tentokrát si došli pro
metu nejvyšší přes kladenský
tandem Zdeněk Zapletal a Jan
Fejsák. Na třetím místě se umístili právě ti, kteří až ze Slaného
přijeli úplně poprvé: Tomáš Čáp
a Pavel Sedláček.
V jednotlivcích ale bylo
všechno jinak. Již zmiňovaný
Jan Fejsák z levé strany poráží
ve finále nejlepšího domácího
hráče Beakáků Hořovice Vladislava Nováka a jeho kolega z
páru, Zdeněk Zapletal, uhájí 3.
pozici. Vítěz z dvojic Roman
Bartoš je až čtvrtý a Josef Šedivý na sedmý.
Ženy pro menší účast si
zahrají systémem každá s každou. V tomto turnaji vítězí
Marta Heřmanová z Prahy,
která si sem přijela zahrát rovněž poprvé. Na druhé místo
odsunula rakovnickou Janu
Ilenčíkovou a třetí pozici uhájila Jana Žádníková také z Prahy.
Bing padlo hodně přes deset,
ale i tak mnoho cen nenašlo své
majitele... Tak se příště polepšete.
O cenu (v podobě sladké
rolády přes celý plech) za nejvyšší zavření v podobě 160 se
postaral tentokrát Roman
Jindra z Mendosina Praha.
Příští Regionální Master bude
mít jednu novinku. Před soutěžemi dospělých budou hrát v
Hořovicích poprvé i junioři. V
místních turnajích se jich ted začíná objevovat hodně, tak jim dáme
samostatný prostor v turnaji juniorského RM. Mezi svými vrstevníky tak mohou konečně ukázat
co v nich doopravdy je.
Martin Hruška

OSTRAVA
Double pro
Fukalovou
V restauraci Ural se sešlo na
osm desítek šipkařek a šipkařů.
Kromě okolních, tradičních
návštěvníků, dorazila i početná
skupina hráčů z Opavska a
Krnovska. Bylo připraveno osm
strojů, prémie za binga a samozřejmě jídlo a pití. Zpočátku sice
zlobilo ozvučení, ale zkušený
zvukař Jirka Mik vše napravil.
Začínalo se již zavedenými
turnaji dvojic. Mužských párů
se sešlo krásných třicet a ženy

daly dohromady sedm dvojic.
V mužském turnaji nechyběl
nikdo z favoritů. Očekával se
souboj vedoucí dvojice oblastního žebříčku (Pavlík - Pastrňák) s druhým párem v pořadí
(Dedek - Schneider). Byly tady
ovšem i dvojice, které jim to
chtěly znepříjemnit (Jílek Miczka, Witala - Příhoda, Stříbrný - Prokop, Čožík - Válek
nebo Barbořák - Drobík).
Pravou stranou pavouka shora
hladce procházejí Dedek se
Schneiderem a k nim se zdola
prokousává pár Jílek-Miczka.
Ve finále pravačky je lepší
prvně jmenovaná dvojice.
Vlevo zatím svádí kruté boje
Pavlík s Pastou, kteří nechtějí
ztrácet body a snaží se probíjet
zleva. Jejich snaha nestačí, a tak
se ve finále levačky utkávají
Jílek-Miczka s dvojicí WitalaPříhoda. Utkání se rozhoduje ve
třetím legu, kdy u třech hráčů
svítí na displeji číslo 2 a u jednoho číslo 3. Každý z hráčů má
minimálně tři kola na to, zápas
ukončit. Ale bez výsledku. Tím
škastným byl nakonec Ital
(Tomáš Miczka) a jeho dvojice
míří do celkového finále. Před
ním hlásí Šampón (Dušan Jílek)
"to musíte 2x vyhrát že?". A je
mu odpovězeno "jo první a
druhý leg!". A tak se taky stalo.
První leg si D20 bere v 6. kole
Dušan a druhý stejně tak D15
Prcek (Petr Schneider) a stávají
se celkovými vítězi.
Do turnaje jednotlivců se
zapsalo dvaašedesát mužů.
První dvě kola se hrála souběžně s dvojicemi, aby se nehrálo
až do půlnoci. Mezi osmičkou
vpravo nechyběl nikdo z favoritů. Štajgr (Pavel Prokop)
však prokazuje největší fazónu
a napravo nedává nikomu
šanci. Vlevo turnaj postupně
opouštějí Pastrňák, Barbořák,
Schneider, Dušan. V boji o
bednu je Radim lepší než Fery,
který si odnáší bramboru (no
po tom co předváděl ve dvojicích jsem to nečekal). V
Ripperském finále levačky
nakonec Radim nestačí na
Šampóna, který jde do celkového finále proti Štajgimu. Štajgr
nakonec přemožitele nenašel a
stal se celkovým vítězem.
V obou finálových zápasech
soutěží žen měla prsty opět
Marcela Fukalová a vyhrála jak
jednotlivce, tak dvojice společně s Editou.
Co na závěr. Od posledního
Céčka přibylo osvětlení nad terči,
což ocenil především Radim.
Turnaj se protáhl déle než obvykle - finále dvojic končilo před 17.
a finále jednotlivců před 20.
hodinou - napříště bych doporučoval o dva stroje navíc.
Ventilace sice fungovala, ale
cigaretový kouř nás nekuřáky přesto obtěžoval. Jídlo výborné a pití
dostatek. Účast splnila očekávání
a na bedně zas samí Rippeři (sem
tam Profin a Rubín).
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Foto: Luboš Hejna

ŽELEZNICE - ženy:
I. Zálabská (2. místo), A. Procházková (1.)
a H. Chmelíková (3.).

ŽELEZNICE - nejlepší muži 1. Šipkohraní:
nahoře J. Talavášek, R. Kuric, H. Dočekal,
J. Dlab, dole P. Pospíšil, D. Záruba.

Foto: Luboš Hejna
ŽELEZNICE
Nejlepší hráči mládežnických turnajů.

Foto: Luboš Hejna
ŽELEZNICE - dvojice ženy:
dole A. Procházková, L. Schedivá (1.),
nahoře H. Bělobrádková, M. Seidlová (2.),
I. Zálabská, chybí B. Petrová (3.).
Foto: StČOŠS
PRAHA - muži.

Foto: StČOŠS
PRAHA - dvojice muži.
Foto: StČOŠS
PRAHA - ženy.

Foto: SČOŠS
TRAVČICE - dvojice muži.

Foto: StČOŠS
PRAHA - dvojice ženy.

Foto: SČOŠS
TRAVČICE - dvojice muži.

Foto: SČOŠS
TRAVČICE - junioři.

Foto: SČOŠS
TRAVČICE - ženy.

Foto: SČOŠS
TRAVČICE - dvojice ženy.

Foto: SČOŠS
TRAVČICE - dvojice mládež.

