Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch - 17.12.2016

Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA zorganizovala dňa 17.12.2016 od 09.00
hod. VIII. ročník podujatia s názvom "Vianočný kolkový turnaj v Modranke", ktorý bol určený
pre jej členov. Po krátkom otváracom príhovore vedúceho územnej úradovne Kupkovičom
Martinom bol turnaj zahájený. Po „zahrievacích hodoch“ jednotlivých prítomných nasledovali už
súťažné hody v rámci ktorých každý zo súťažiacich postupne hodil štyri série po dvadsiatich
hodoch. Počas turnaja bolo podávané občerstvenie v bufete v kolkárni. Po ukončení turnaja boli
zrátané jednotlivé výsledky z každého kola, a všetci účastníci sa presunuli do Drive kafé
v Trnave na Koniarekovej ulici, kde bolo vykonané vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov
turnaja. Na treťom mieste sa umiestnil Jozef Šmidovič s počtom bodov 258, na druhom mieste
Branko Baša s počtom 263 bodov a na prvom mieste bezkonkurenčne, dá sa povedať ako vždy
Martin Kupkovič s počtom hodov 304. Čo sa týka umiestnenie jednotlivcov, tak najviac prekvapil
Jozef Šmidovič, pretože v minulosti sa „motal“ na dolných priečkach a vzhľadom na tohtoročný
jeho výkon ho možno hodnotiť ako „skokan roka“. Boli vylosované aj skupiny, pričom po zrátaní
počtov bodov jednotlivých členov skupín na treťom mieste sa umiestnila skupina v zložení Ivan
Karper, Daniel Randlísek, Stanislav Jindra, Jozef Sunega so súčtom hodov 807, na druhom
mieste skupina v zložení Roman Gese, Milan Ševčik, Karol Kamenár, Marian Boďo so súčtom
hodov 849 a na prvom mieste skupina v zložení Branislav Dorušinec, Peter Koza, Martin
Kupkovič, Jozef Šmidovič so súčtom hodov bezkonkurenčných 1053. Ďalej boli ocenení účastník turnaja, ktorý v jednom kole hodil najviac bodov - aj túto cenu tradične vyhral Martin
Kupkovič s počtom bodov 84, a účastník turnaja, ktorý sa umiestnil v celkovom hodnotení na
poslednom mieste - tu však došlo ku „sklamaniu“ niektorých účastníkov turnaja, ktorí
s nasadením síl sa snažili získať uvedenú cenu, ale podcenili a nerátali s nováčikom turnaja so
Helenkou Staňovou, ktorá s „prehľadom“ získala uvedenú cenu. Po odovzdaní cien bol
slávnostný obed - tradičný rezeň s majonézovým šalátom a potom bolo pokračované
v posedení, pričom pokiaľ niektorí z prítomných mali záujem, tak si mohli zahrať aj biliard.
Atmosféra počas celého turnaja, ako aj posedenia bola super a zo strany účastníkov
turnaja neboli vyslovené žiadne nedostatky. Vzhľadom na pozitívne ohlasy vedenie Územnej
úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zvažuje aj v roku 2017 opätovne zorganizovať IX.
ročnik.
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