pIšQworky – oblastní kolo
Chrudimská SO_URNA dominovala v domácím
prostředí
Daniel Pastera, včera v 13:41
Letos poprvé se oblastní kolo pIšQworek hrálo na SOŠ a SOU obchodu a
služeb v Chrudimi. Všechno začalo 7. 11. úderem 9. hodiny ranní.
Soutěžilo se o hodně – dvě místa v krajském kole a hodnotné ceny. A
hned při premiéře domácí zabodovali.
V soutěži se utkalo přesně deset týmů z Chrudimi a okolí, hráčů, kteří zmobilizovali
všechny své schopnosti k výhře. Nalosovali se do dvou skupin po pěti týmech,
shlédli úvodní prezentaci a už mohli začít bojovat. Boje ve skupinách byly napínavé
a velmi dlouhé, často končily až vypršením časového limitu. I přes to celou dobu na
turnaji panovala pohodová atmosféra, všichni dodržovali zásady fair-play a porážky
nesli statečně.
Po odehrání základních skupin byly vyřazeny poslední týmy ze skupin a po krátké
pauze se začalo hrát play-off. Tato část probíhala stejně pohodově, jako předchozí,
několikrát však došlo k nervydrásajícímu rozhodujícímu duelu.
A pak přišlo finále. Do něj se probojovaly 2 týmy – SO_URNA a Dohrajem a pudem.
Zde bylo vidět, že síly obou týmů jsou naprosto vyrovnané, takže po 20 minutách
se kvůli remíze 10:10 musel konat poslední rozhodující duel. Oba týmy byly však
v naprostém klidu a míru, účast na krajském turnaji v nedalekých Pardubicích již
měly oba dva jistou. Avšak přeci jenom stát se absolutním vítězem celého turnaje
chtěly oba dva. Po dlouhých deseti minutách bylo konečně rozhodnuto. Nakonec to
byl tým SO_URNA, který na domácím bitevním poli slavil své vítězství.
1. místo - SO_URNA (SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim), ve složení: Tomáš
Mikulenka, Zdeněk Slanina, David Netolický, Vojtěch Koudelka, Anna Hejnáková
2. místo - Dohrajem a pudem (SPŠ Chrudim), ve složení: Tomáš Forman, Jakub
Jiráň, Radek Dušek, Jan Hlaváč, Martin Tutko
3. místo - pIšQwins (SPŠ Chrudim), ve složení: David Mlejnek, Tomáš Tkadlec,
David Hambálek, Petr Mrňák, Tomáš Hudec

