
Přátelé, účastníci našich závodů,
běží vše tak jak má? Samozřejmě – náš pohled není ten nejvíc vypovídající, díváme se tak
trochu zvenku… A jen ti, kteří se dívají zevnitř vědí, že sem tam něco zaskřípe. Ale my
skutečně vidíme jen dobře namazaný stroj, kde všechny součástky (rozuměj funkcionáři
závodu) do sebe zapadají a běží tak, jak mají. VzPi je včetně finále hotová, SpVzPi 30+30
střílí  poslední směnu a tak určitě i  vyhlášení výsledků, plánované na 18,45,  proběhne
podle plánu. A zatím střílí  puškaři (pardon, samozřejmě také puškařky), v klidu jsou i
rozhodčí  (a  to  je  co  říci!)  a  tak  snad  to  kazí  jen  nějaké  ty  slzičky  v  případě,  že  se
nepodařilo nastřelit ten osobáček, který jsme každému přáli…

  

Zprávy ze zákulisí
Vloni onemocněl Fanda Poláček a nechal v tom svého kamaráda Milana Macha samotného. Letos si
Fanda ale Semily utéct nenechal a tak věříme, že v řídícím centru dnes všechno klape jako obvykle,
jen je větší klid než vloni, kdy musel vypomáhat hlavní rozhodčí. Výsledky jsou včas, všichni je
mohou sledovat na svých mobilech (my starší na počítačích ). 
Při  přípravě  letos  nebyly  žádné  problémy  –  a  je  to  samozřejmé,  jsou  tu  samí  velezkušení
organizátoři a navíc prakticky ve stejné sestavě, jako v letech minulých. A podpora semilských je
také tradičně na úrovni – poznali jsme to i my, když jsme si dávali na recepci první kafe v kelímku.
Druhé už bylo bez naší žádosti do krásného malého hrníčku. No nemá to chybu.

Pořadatelé
Chtěli jsme jmenovat ty nejdůležitější funkcionáře závodu, ale nebylo by to rozumné – všichni, kteří
pomáhají si dělají svoji práci – a jestli je důležitější ten, kdo všechno organizuje nebo ten, kdo si za
celý den nestačí dát ani kafe, protože dělá drobnosti, které dohromady dávají ten skvěle fungující
stroj,  popsaný  výše,  to  nejsme  schopní  rozhodnout.  A  proto  pokud  někdy  někoho  v  našem
Zpravodaji budeme jmenovat, je to proto, že nás něčím zaujal, ne proto, že je důležitější…
Jako obvykle budou na webu SSK Liberec a Manušice (krajský web bohužel moc nefunguje :()je ve
výstavbě) zveřejněny ihned po závodě výsledky,  přijdou vám také mailem, pokud jste v našem
adresáři. Pokud v něm nejste, stačí nahlásit u prezentace Šárce Hubené nebo Karlu Brabcovi. Ale
věříme, že v mobilech už máte plzeňskou adresu, kde jsou výsledky on-line . A na svazovém webu
budou určitě také brzy po závodech…

Jak dopadly pistole?
To můžeme napsat už před oním avizovaným vyhlášením výsledků v 18,45.  V dorostencích šel
Mareček z eliminace s nejlepším výsledkem (357 bodů), ve finále se před něj dostal Cunda a ve
zlatém rozstřelu Marečka porazil. Blahopřejeme!

A jak se dařilo puškařům? Počkejte si na Zpravodaj č.3!
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