
   

 

 

 

 

 
 

 

Vážení sportovní přátelé, 
 

 těší nás, že jste přijeli na 28. ročník naší GP. Jsme rádi, že Vás opět vítáme v hale 

Technické univerzity v Liberci, kde se nám všem vždy líbilo. Dovolte, abychom Vás 

informovali o tom, jak to dnes bude na závodech vypadat.  
 

 Věříme (přesněji doufáme, protože jeden nikdy neví), že se nám soutěž podaří 

uspořádat na solidní úrovni, abyste byli všichni spokojeni. Potřebujeme ale přece jen 

trochu pomoci a Vy nám pomůžete už tím, že si přečtete tyto řádky. 
  

Informace pro účastníky,  
aneb co dělat, aby všechno bylo OK. 

 

Prezentace 
 Neměly by být problémy. Prosíme jen – zkontrolujte si svoje údaje, až se budete 

prezentovat. A jakmile při prezentaci výsledků zjistíte chyby ve vašich údajích, oznamte 

to okamžitě u prezentace. Nejčastěji jsou chyby v roku narození a v klubové příslušnosti, ale 

často také překlepy ve jménu… Děkujeme 

Připomínáme, že u prezentace dostanete startovní čísla na všechny dny – pokud byste měli 

problémy s upevněním čísel, zkuste pořadatele u prezentace, zda vám nevěnují zavírací špendlík…  

Střílíme opět na polskou elektroniku – to samozřejmě něco vypovídá a my jsme tak trochu 

v pokušení srovnávat naše země v podpoře sportovní střelby. Ale nebudeme to dělat, připomeneme 

jen, že jsme na tuto elektroniku stříleli i na naší GP v roce 2018. Tehdy našim polským přátelům 

dělaly trochu problémy naše ř, č, ž atd… Takže pokud byste našli chybičku, odkazujeme na to, co 
jsme psali výše  - u prezentace nahlaste! 
 

Výsledky 
Budou pochopitelně průběžně promítány v hale. Ale budeme je vyvěšovat i na nástěnku v přízemí (u 

občerstvení). Na našem webu www.strelbaliberec.cz budou samozřejmě výsledky zveřejněny ihned 

po závodě, ale přijdou vám také mailem, pokud jste v našem adresáři. Pokud v něm nejste, stačí 

nahlásit u prezentace. 
 

Zařazení do směn - viz též vyvěšená startovní listina 
 Snažili jsme se respektovat Vaše požadavky - nemuselo se to povést stoprocentně. V každém 

případě se bude střílet v menším počtu směn, než jsme měli připravené. Páteční soutěže 

dorostu jsme zavedli ve snaze ulehčit sobotě a umožnit tak účast celkově většímu počtu střelců. 

Zkoušeli jsme to už v Semilech na GP, které pořádalo Liberecké krajské sdružení – ani tam se to 

moc nepovedlo, účast byla poměrně slabá. V Liberci je to podobné, ale věříme, že si časem střelci 

zvyknou, že se dá střílet i v pátek… 

Jinak bude program v propozicích dodržen, takže finále pistolářů se bude střílet hned po 

odstřílení pistolářské směny. A bude se střílet v menší hale v patře, která bude jako 

finalová. Stejně tak tomu bude zítra – jakmile se dostřílí disciplína, bude se střílet ve 

finálové hale finále.  
 

A jedna prosba - pokud víte, že některý Váš kolega dnes nebo zítra nepřijede, 

upozorněte na to při prezentaci. Děkujeme. 
 

Kódování startovního číslo u střelce:  

např. 120 = 1 - první směna, 20 - stav číslo 20 

např. 201 = 2 - druhá směna, 01 - stav číslo 1 

Pozn. Jen sobotní rychlopalná pistole má čísla postupně od 101 a bude se střílet dle rozpisu v šesti 

směnách na 4 stavech.  
 

Ceny 
 Obvyklé ceny, diplomy a samozřejmě i unikátní medaile, vyrobené speciálně pro tyto závody, 

zůstávají. U některých doplňkových soutěží jsme ceny i posílili, ale o tom více zítra (je už zveřejněno 

na našich stránkách). 
 

Hodně štěstí a co nejvyšší výsledky přejí pořadatelé! 
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Vážení přátelé, 
 

připravili jsme pro vás druhý Zpravodaj. Pokud nebudou 

chtít přátelé z Polska více pomáhat, budeme se snažit vydat 

větší množství Zpravodajů i s fotkami. A budeme se o totéž 

snažit i v dalších dnech. Ale samozřejmě, důležité je, aby 
dobře běžel závod a teprve potom Zpravodaj .  

 

 

Co je v doplňkových soutěžích navíc oproti 
propozicím? 

Původně jsme tuto informaci chtěli nechat na zítřek, ale ptáte se v takové míře, že nám nezbývá, 
než informaci zveřejnit dnes. Ale na našem webu jsme ji zveřejnili již ve čtvrtek … 

V propozicích jsme uváděli, že se může stát, že doplňkové soutěže budou obohaceny buď o další 

soutěže nebo ceny. A je to tady!  

V pátek jsme přidali soutěž na 3 rány (první, poslední a vybraná závodníkem) i pro pistoli. Původně 

jsme doufali, že by nejmenovaná česká firma mohla dodat pistoli jako cenu pro dorost, ale nakonec 

se to nepovedlo a tak v propozicích ani doplňková soutěž pro pistoláře není uvedena. Ale nakonec 

jsme alespoň připravili balíček pro nejlepšího „tříranného střelce“ a tak ani pistoláři nepřijdou 

v pátek zkrátka! Ale samozřejmě, puškaři mají cenu větší – Venca Haman se opět plácl přes kapsu… 

V sobotním večeru, kdy se při GP Liberec střílí superfinále o 1000 € a cenu získá buď puškař nebo 

pistolář, došlo k dalšímu posílení o cenu nemalé hodnoty!!! Vítěz si bude moci vybrat, zda bude chtít 

1000 € nebo jinou cenu a to, co si nevybere, zbude na druhého! A pokud si říkáte, že je to 

divné, že si bude moci vítěz vybírat, když jde o nemalé peníze, je to proto, že ta jiná 

cena bude mít ještě větší hodnotu! Je to elektronický terč německé firmy Seta, 

který se dosud prodával v ČR za cenu 38 000,- Kč bez tabletu. V závěru roku ovšem 

přišla na trh s elektronickým terčem firmy Seta firma Vaškent s cenou 30 000,- Kč i s 

tabletem. Podle informací z Německa se cena v novém roce bude zvyšovat, nicméně ti, 

kteří si ji již objednali u fy Vaškent, za ni skutečně zaplatí výše uvedenou cenu. A protože se firma 

Seta stala dalším sponzorem GP Liberec, nepřijde v superfinále o hodnotnou cenu ani nejlepší 

puškař, ani nejlepší pistolář, ať už vyhraje kterýkoliv z nich!  

Sami nevíme, co bychom si vybrali – tisíc „éček“ nebo superstav pro kvalitní trénink? Věříme, že se 

v sobotu večer bude opravdu na co koukat a nervy účastníků superfinále budou napjaté k prasknutí.  

Přece jen se o podobné ceny v ČR často nestřílí... A připomínáme jen, že v superfinále nebudou jen 

nejlepší, ale i ti, kteří si koupí los a budou mít štěstí - viz propozice! Také na nástěnce máte 

vyvěšený program doplňkových soutěží! Losy se budou prodávat během zítřka a samozřejmě si je 

musíte koupit dříve, než půjdete na stav! 
 

A jak vypadají pistoláři? 
V základním závodě byla z dívek nejlepší Hana Salavcová 

z Manušic – 356 bodů, za ní Tereza Pištěková z Duelu s 352 

body a o bod zpět zůstala Bára Holubová. Nejlepší ze 

zahraničních účastnic byla Lydia Vetter z Drážďan (347 bodů). 

A mezi kluky nejvíce nastřílel Jindra Josl (360 bodů), jen o bod 

zpět zůstal stálý účastník našich akcí Martin Stárek a třetí 

Jabůrek měl 353 bodů. Ale to všechno nic neznamená – právě 

začíná finále chlapců, potom jdou na čáru děvčata. A teprve 

finále rozhodne o nejlepším! Ale jednoho nejlepšího už známe 

– soutěž na 3 rány jsme vyhodnotili (první, poslední a střelcem 

vybraná rána) a vítězem se stal Ondřej Lusňák. Ten sice celkem nastřílel 338 bodů a byl desátý, ale 

vybrané rány byly jenom desítky a tak s 30 body jasně vyhrál a získá malý balíček (s velkým 

počtem ddiabol…). 
Přejeme všem vysoké nástřely  

a zítra si nezapomeňte koupit losy 
a pokusit se o štěstí v superfinále! 
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Milí účastníci našeho závodu, 
 

 jsme tu s dalším číslem Zpravodaje! A zaznamenáváme vaše dotazy, jak Zpravodaj 

sehnat, abyste měli památku na naši soutěž i doma. Tak tedy - snažíme se vydávat tolik 

výtisků, aby se zbytečně neválely v hale, ale na druhé straně, aby jejich počet uspokojil 

zájem čtenářů. Abychom vás uklidnili - pokud se najde nějaký opravdu vážný zájemce, 

jsme ochotni mu chybějící číslo privátně vytisknout. A praktická informace – dnešní 

Zpravodaje budou mít „plechovku“ v hlavičce zelenou, zítřejší budou modré a nedělní 

červené – tedy stejné barvy, jako mají vaše startovní čísla na jednotlivé dny. Zároveň se 

budou měnit názvy – tedy zítra to bude Zpravodaj GP Liberec a v neděli Zpravodaj GP 

Syner. Ale číslovat budeme Zpravodaje postupně od začátku až do konce – samotné nás 

zajímá, na jakou cifru se dostaneme. 

 

Finále dorostu? 
Ti, kteří čtou pozorně propozice, jistě zjistili, že trochu nezvykle 

doplňujeme soutěže dorostu tak, aby se blížily soutěžím dospělých. 

Proto jsme v pátek oddělili dívky a chlapce a proto jsme také pro 

ně připravili finále. Vzhledem k tomu, že střílejících není zas až tolik 

a do finále se dostane 8 děvčat a 8 chlapců v pistoli i pušce, mají 

mladí střelci jedinečnou možnost si vyzkoušet napětí, jaké přináší 

jen finále! 
 

Jak to jde 
Máme na mysli samozřejmě hlavně to, jak to jde vám, střelcům – 
naše pořadatelské starosti na vaše hlavy určitě tahat nebudeme . 

Teď už tedy střílí pistoláři finále a zatím nás výkony v základním 

závodě úplně nenadchly - 360 v závodním závodě je hezký 

výsledek, ale ne nádherný. Jsme opravdu zvědaví, jestli se 

puškařům povede lépe. Na druhé straně musíme konstatovat, že 

na předních místech to je u pistolářů opravdu vyrovnané! 
 

A ještě k účasti 
Už jsme komentovali účast v soutěžích dorostu, ale volné stavy 

jsme zaznamenali i ve startovce na sobotu. Pravda je, že jsme oproti loňsku přidali jednu směnu a 

soutěže dorostu jsme zařadili na pátek. Takže možná nějaké volno bude (slyšeli jsme dokonce o 
nějaké kontraakci ), ale na druhé straně je tu spousta zahraničních střelců a jsou tu dokonce i 

takoví, o nichž bychom si ani nepomysleli, že je v Liberci někdy uvidíme. Vidět světovou špičku, jako 

jsou Bartnik nebo Peni, to bude určitě zážitek i pro dorostence, kteří zítra střílet nebudou, ale na 

takovéto borce se určitě přijdou podívat! Z koho jiného bychom si měli brát vzor, když ne ze 

světových legend. Budeme se snažit vám přinést informace od těchto borců i v našem Zpravodaji – 

snad se nám to povede! A snad přijedou!!! 

 

A pistolářské finále je hotové 
Musíme dodat, že teprve chlapcké –dívky ještě střílí. Ale stejně 

jako u chlapců vyhrál Jindra Josl, tedy majitel nejvyššího 

nástřelu v základním závodě, podobně to vypadá i u dívek, kde 

zatím je v čele Salavcová. Ale hodnocení si necháme až do 

dalšího Zpravodaje – trochu napětí neuškodí ani ve „velkých“ 

 novinách, ani v našem plátku! A zatím musíme naše polské 

kolegy jen chválit! Docela to běží, Hynek komentuje, Luboš 

velí, tak co nám schází! Blahopřejeme vítězům, výsledky máte 

samozřejmě na nástěnce. A my se už těšíme na puškařské finále, které přijde na řadu v 19,30 

(kluci) a ve 20,30 (dívky). Zatím se nám chystá poslední puškařská směna na velké hale a dívky 

dostřelují finále pistole na malé hale. 

 
 

Ať se vám u nás líbí a odvezete si jen hezké vzpomínky! 
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Vážení a milí, 
 

 číslem 4 skončíme dnes vydávání našeho Zpravodaje. Víme ale, že sobota bude daleko 

více nabitá a nevíme, jak budeme zítra stihat! Musíme tedy říci – nechte se překvapit.  

 

Jak dopadlo finále pistolářek 
Nakonec se ukázalo, že finále je věčně živý organismus – zvítězila 

Vendula Sochorová a to s poměrně slušným náskokem! 
 

Puškaři si také zastříleli finále 
Nejdříve chlapci – pro nás poměrně 

překvapivé bylo vítězství Matěje 

Bandase z Manušic před Vojtou 

Záborcem z LOYDu. Ale bylo to 

napínavé a věříme, že si střelci i diváci přišli na své! Vítězství o 0,2 

bodu!!! A potom nastoupily dámy (tedy, mladé dámy) a jako 

pořadatelé jsme kvitovali, že dokonce před původně plánovaným 

časem. Tady nás nejvíce překvapil hlavní rozhodčí, protože ho 

známe a víme, jak nerad něco urychluje . Ale myslíme, že nejvíc 

vděčná byla děvčata, která se do finále dostala a nemusela čekat na 

původně stanovený čas. A kdo zvítězil mezi slečnami? Aneta 

Jelínková se slušným náskokem před Jolanou Bezouškovou (ještě 

nedávno střílela ležáka…). Ale největší radost měla třetí Anna 

Procházková – z bronzu možná také, ale hlavně proto, že zvítězila 

v soutěži na 3 rány (a poměrně zaslouženě – přes 32 bodů!) a brala 

nejhodnotnější cenu ze všech 3 dnů libereckého střílení. Tou cenou 

byla vzduchová puška fy Vaškent v hodnotě přes 50 000,- Kč. Tím 

se možná Anička stala nejvýdělečnější sportovkyní ČR – kdo jiný 

bere za 3 minuty 50 000,- Kč?! 
  

Vyhlášení výsledků 
Je po 21. hodině a vyhlašují se výsledky prvního dne. Jak zhodnotit 

tento první den ze tří celkových dnů našeho závodu? Pomalu se 

seznamujeme s obsluhou elektroniky i jednotliví funkcionáři mezi 

sebou, zatím tu nejsou žádné třecí plochy. Ale zítra nás čeká daleko 

větší fofr a určitě i větší únava – takže co si přát?! Snad hlavně aby 

nám to vydrželo všechno tak, jako dnes. Tedy bez větších problémů 

a bez zpoždění. 

 

A omluva z redakce 
Chceme jen říci, že se bohužel nestaráme jen o vydávání Zpravodaje. Je na nás částečně závislý i 

průběh závodu, vyhlašování výsledků, obsluha nástěnky a oprava startovek… Ale třeba se zítra bude 

dařit a budeme stihat nějaký ten Zpravodaj ještě vyrobit… Ale připomínáme, že zítřek je nadupaný 

jako málokdy – přidali jsme oproti jiným 

létům jednu směnu (abychom nemuseli tolik 

střelců odmítat), střílí se finále ve všech 

disciplínách (ta pistolová budou na finálové 

hale, to puškařské z časových důvodů bude 

jako dvojfinále na velké hale) a navíc nás 

čeká SUPERFINÁLE. Zde bude střílet 16 

střelců a jsme na průběh hóóódně zvědaví!  

Blahopřejeme všem 
vítězům, ať se jedná  

o trojraňáky  
nebo vítěze finále! 
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