Šipkový turnaj 124. územní skupiny (ÚS)
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) sekce ČR
V úterý dne 22. listopadu 2011 se na Praze 7 v Klubu „Ajeto“ konal již třetí ročník
turnaje v šipkách na elektronické terče. Také letos byl tento turnaj rozdělen na
kategorii mužů a kategorii žen.

Již s příchodem soutěžících se spekulovalo, zda favorité z předešlých ročníků udrží
své pozice nebo budou překonáni jinými hráči, takže od prvních chvil panovala
bojovná, ale přátelská nálada a touha získat jeden ze tří pohárů v každé kategorii.
Hrála se hra „501“ na dva vítězné legy (což znamená, že výhra musela být buď 2:0,
nebo 2:1) formou hry „každý s každým“ v každé kategorii a všechny výsledky byly
zapsány do tabulky.
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Na třetím místě v kategorii mužů skončil Radoslav Štěpánek, druhé místo získal
Lukáš Hlaváček a první místo vybojoval František Böhm.
V kategorii žen se na třetím místě umístila Jitka Kšinská, druhé místo získala Petra
Rézová a první místo stejně jako v předešlém roce získala Miluše Hlaváčková.
První tři z každé kategorie byli oceněni diplomem, pohárem a balíčkem od sponzora,
ale s prázdnou neodcházel nikdo, protože ostatní účastníci byli také obdarováni
stejným sponzorským balíčkem.
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Závěrem večera si ještě exhibičně zahráli proti sobě vítězové obou kategorií (
Miluše Hlaváčková a František Böhm ), kde byl tentokrát úspěšnější zástupce
mužské kategorie.
I když tato „porážka“ byla pro vítězku ženské kategorie vůbec první porážkou
soupeřem v celém turnaji za oba roky, nesla ji statečně a spolu se soupeřem se
radovala z jeho vítězství.
Po skončení turnaje si v dobré náladě hráči ještě popovídali, vyměnili dojmy
z uplynulého večera a někteří se ještě přesunuli do nedaleké pizzerie, kde
pokračovali v zábavě.

Také na tomto turnaji byly pořízeny fotografie, aby si hráči mohli s odstupem času
připomenout tento večer.
Na závěr je třeba poděkovat také organizátorům, protože bez nich by se takovéto
akce nekonaly a společně se můžeme těšit na další turnaj.
MiHla 8.12.2011
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