
Milí čtenáři,
začínáme  další  (a  už  poslední)  den  naší  třídenní  soutěže.  Všichni  už  toho  máme  dost  –  my
pořadatelé možná víc, než závodníci. Přece jen tu závodník nemusí být celý den a má na odpočinek
více času než funkcionář, který tu je od rána do večera a s bídou si ušetří alespoň čas na oběd. 

Jak dopadly včerejší pistole

Jedna kategorie mužů a jedna žen. Dohromady přes 70 závodníků a k tomu ještě pro nejlepších osm
finálové boje a pro nejlepší dva souboj o konečné vítězství. 
Eliminace byla jasná – v mužích 566 z prvního místa a 550 bodů na osmém místě (o devátém místě
rozhodly centry). V ženách se prvních osm pro finále seřadilo od 557 do 534 bodů. Rozdíly na
prvních třech místech nebyly velké (u mužů i čtvrtý se slušným výsledkem), takže se čekalo, jak
finále dopadne. Nakonec si postup do zlatého rozstřelu vybojovali Dědová a Bočková - Ježková a
Fidranský a Lipovský.  Na třetích místech zůstali  Eliška Kubešová a Jan Vildomec.  V napínavém
zlatém rozstřelu zvítězila v ženách Jitka Bočková – Ježková nad Alžbětou Dědovou (16:12) a v
mužích po vyrovnaném úvodu Richard Fidranský před Milanem Lipovským (16:6). Byl  to docela
napínavý závěr střelecké soboty v Semilech!

A dnešní souboje
Dnes se střílí všechny disciplíny bez finále – pro mnoho účastníků ta lepší
varianta. Pro nás ta horší – na všechno je méně času... Ale je přihlášený
největší počet závodníků ze všech dnů, pro změnu začínají střílet pistoláři
(ti včera naopak končili) a po nich nastupují puškaři. Právě dorazil  větší
počet Poláků, v předešlých dnech jich bylo méně. 
V poledne také v sokolovně začne StVzPi 3x20, kde je však přihlášeno málo
závodníků. A když všechno dobře dopadne, můžeme kolem 18. hodiny začít
balit...

A ještě pár fotek ze včerejška na závěr...

 

 
     

Dnešek bude hektický nejen pro vás, naše čtenáře, závodníky,
organizátory, ale i pro naši redakci. A co nezvládneme zde,

budeme muset dodělat doma, abychom vám poskytli
elektronickou verzi Zpravodajů a fotky – už se těšíme!
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