
   

 

 

 

 

 
 

 

 

Pistoláři, puškaři, trenéři, diváci, 
jsme tu opět s naším Zpravodajem, tentokrát v barvě GP Syner a jubilejním desátým 

číslem. Připomínáme jen, že po dnešní noci jsou na našem webu www.strelbaliberec.cz 

všechny výsledky z pátku a soboty, všechny Zpravodaje, fotky a nějaké to povídání. A my 

se zde můžeme pustit do dalšího čísla…  

 

Ještě k včerejšímu SUPERFINÁLE a „normálnímu“ finále 
Ve Zpravodaji č. 9 jsme se trochu rozpovídali při líčení průběhu 

SUPERFINÁLE a nezbylo nám moc místa na fotky. Proto jsme ke 

Zpravodaji přidali fotky na samostatnou stránku – ty dokumentují 

průběh SUPERFINÁLE. Myslíme si, že kdo nebyl na SUPERFINÁLE, 

jako by tu v sobotu nebyl! Trochu tím utrpělo normální puškařské 

dvojfinále – alespoň v líčení Zpravodaje a hlavně ve fotkách 

v devátém čísle Zpravodaje. 

Proto připomínáme, že fotky ze 

soutěže najdete na našich 

webových stránkách – zatím 

tam jsou fotky jednoho našeho člena, brzy přibudou další. A 

k puškařskému finále se vracíme dvěma fotkami – první ukazuje, 

že i když někdo ve finále vypadne, může dobře vypadat a druhá 

nám představuje dva nejlepší střelce mezi muži – my jsme fotku 

nazvali Pat a Patachon – jeden vzrůstem velký, druhý malý, ale 

oba velcí střelci…  
 

Jak to dnes bude vypadat u pořadatelů  

Bude to o klidu, alespoň v to doufáme – tentokrát by to měl být 

relativní klid i pro pořadatele! Střílíme sice více kategorií (dorost, 

muži, ženy) a disciplín (40 a 60 ran), ale jsme BEZ FINÁLE!!! Jak 

známe situaci, je nám jasné, že ti, kteří jsou z větší dálky, se budou 

po odstřílení omlouvat hlavnímu a frčet domů. Byli bychom 

pochopitelně rádi, kdybyste zůstali na vyhlášení a drželi se hesla 

„Měli bychom zatleskat lepším“. Na druhé straně nám je jasné, že se 

budete zajímat hlavně o to, kolik jste nastříleli a nebudete možná ani 

moc číst Zpravodaje. Proto i naše početná redakce bude dnes určitě 

více odpočívat . Jednak šéfredaktor dělal do pěti do rána web a 

potom si dopřál luxus celé hodiny spánku, jednak bychom nechtěli 

narazit u zelených a co kdyby si nás dokonce vzala na paškál Gréta 

(a vyměnila nás jako sólo kapra za současný objekt zájmu 

Federera). Takže berte ekologii jako hlavní důvod toho, proč dnes 

bude Zpravodajů méně – únava v tom určitě není!  
 

A jak to vypadá na čáře?  

Určitě také dobře – nikdo nevyskakuje, 

na některých je vidět, že noc byla 

náročnější (např. jeden nejmenovaný 

stánek byl dlouho opuštěný, slyšeli jsme 

něco o lasergame), ale viditelně jsou 

všichni spokojení. A je to tak rychlé, že 

druhá směna je už v plné palbě a my 

teprve vydáváme dnešní první 

Zpravodaj! 

Jen jedna technická připomínka – tedy spíše prosba. Včera se ztratila zelená bunda s bílým 

kožíškem – pokud o ní někdo víte, sdělte to na prezenci, děkujeme.  
 

Přejeme všem závodníkům pěknou neděli!  

A těm, kterým se dosud nedařilo, i hezký výsledek. 

  

č.10 

neděle 19. 1. 2020 

9,30 hodin 

Zpravodaj 
GP SYNER 

http://www.strelbaliberec.cz/


   

 

 

 

 

 
 

 

 

Účastníci GP Syner, 
se závěrem pistolových disciplín k vám přichází další Zpravodaj.  

 

Jak nám běží pistole 
Docela rychle! Ale vás určitě zajímá, jak 

se pistolářům daří. Dorost ještě střílí, 

šedesátky už známe. V ženách byla 

převaha Renaty Červenkové neskutečná 

– nastřílela hodně slušných 572, zatímco 

druhá Lydia Vetter z Německa měla 554. 

Ale v případě Lydie musíme připomenout, 

že je ročník narození 2004! V mužích 

také vyhrál náš závodník před cizincem. 

Jiří Postupa měl 571 bodů a druhý 

Blasczok z Polska 568. Dorost ještě střílí 

ve 3. směně, z první a druhé směny je 

zatím nejlepší Martin Cunda – 368 bodů. 

Konstatovali jsme, že si pistoláři dobře 

rozumí - viz fotka nejstaršího Květy 

Straníka a mladého Seidela. 

 

Ze zákulisí  
Tentokráte jsme zabloudili mezi ty, 

kteří jsou v pozadí, ale jsou pro 

vývoj závodu veledůležití! Náš Vítek 

Škrbel komunikuje (někdy to trochu 

vázne, přece jen je ta polština 

trochu jiná…) se dvěma Poláky 

z obsluhy Siusů. A vše hned převádí 

do programu Scopi, aby byli 

spokojení i ti, kteří potřebují 

výsledky pro český reprežebříček   
 

A co puškaři? Také už začali, jak dokazují fotky.  
 
 

Přáli jsme těm, kterým se dosud nedařilo, hezký výsledek.  

Obracíme se na ty, kterým se dosud dařilo a připomínáme,  
že by mohli zase nechat udělat radost ostatním … 
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Zpravodaj 
GP SYNER 



   

 

 

 

 

 
 

 

 

Střelci a další sportovci, 
blíží se čas vyhlášení pušek – dorost 40 ran. Nejlepší byl 

Richard Křivánek, který se jako jediný dostal na 410 bodů. 

Za ním byly dvě dívky (Valášková a Martínková), ale 

s odstupem několika bodů. A za nimi už to bylo hodně 

těsné, ale přece jen, špička ledovce chybí! Překvapí nás 

muži v poslední směně? Čekají na ně naše speciální 

medaile, které zaručeně nikde jinde neuvidíte a na nejlepší 

„šedesátku“ i putovní pohár. Dostane ho ten, který bude mít 

nejvyšší nástřel – je jedno, jestli to bude muž nebo žena! 

 

Fotky puškařů máme  
Na stupních vítězů zatím jen dorost, na stavu ale i muže a ženy, kteří střílí poslední směnu! 
  

Jak vypadá soustředění při přípravě (aneb škola pro mladé) 

Dopisujeme poslední číslo Zpravodaje 

Ano, tady na Technické univerzitě už více čísel nedáme – ale doma ještě jedno závěrečné přidáme, 

abychom počet čísel dotáhli do toho šťastného – třináctého! Shrneme tam tak trochu celé naše 

závody, tedy pátek, sobotu a neděli. Potom si trochu odpočineme a až v pondělí k večeru můžete 

počítat s tím, že na našem klubovém webu bude úplně všechno. A snad to bude se správným 

odstupem a tak pokud možno objektivně. Ale základní výsledky a fotky tam najdete určitě už dnes – 

nejpozději ve 23,59 ! Ale v pondělí večer mrkněte, co se ještě změnilo!!! A na fotky na Rajčeti, 

těch přibude hodně… 
 

Přejeme všem šťastnou cestu domů a hodně úspěšných závodů  
ve vzduchovkové sezóně 2019/2020.  

Snad k tomu malým dílkem přispějí i naše závody…  

  

č.12 

neděle 19. 1. 2020 

15,00 hodin 

Zpravodaj 
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Milí účastníci libereckého víkendového klání, 
je za námi nespočet výstřelů od pátku do neděle! V pátek od odpoledne do večera, 

v sobotu od rána do noci a v neděli od rána do podvečera. Je za námi také další trojzávod 

v novém formátu, který jsme si poprvé vyzkoušeli na GP Libereckého krajského sdružení, 

a určitě se poznatky z těchto dvou závodů přenesou do rozhodování o tom, jak budou obě 

akce vypadat při dalším ročníku.  

 

Čeho jsme si všimli aneb krátké hodnocení tří dnů  
V pátek finále v kategoriích dorostu a rozdělení na chlapce a dívky v této kategorii určitě bylo 

přínosem pro zúčastněné střelce! Méně už pro stav klubové pokladny pořadatele.  

V sobotu – druhá hala, která se využila dopoledne na závod v rychlopalné pistoli a odpoledne na 

finále pistolí 60 ran byla přínosem. V této souvislosti musíme také konstatovat, že v této hale to byla 

obnovená premiéra rychlopalky (poprvé v roce 1995 při MČR) a že nás mile překvapila. Hali jsme 

však nemohli využít na finále puškařů, protože by se závod neúměrně protáhl. Museli jsme proto 

uspořádat dvojfinále pušek mužů i žen najednou a to bylo možné jen ve velké hale. Zaujala nás 

reakce účastníků – obávali jsme se, že dvojfinále nebude přijato kladně, opak byl pravdou. A 

mimořádně hodnotíme (spolu se všemi účastníky i diváky) Superfinále. Bylo to opravdu povedené 

zakončení dne, částečně ale i proto, že se na poslední chvíli podařilo sehnat druhou supercenu, 

takže zkrátka nepřišli ani puškaři ani pistoláři. Zda se tato druhá cena povede zajistit v podobné 

kvalitě i příští rok je nejisté, ale svým způsobem to ukazuje určitý možný směr. Jen tak pro 

zajímavost, stejně jako vloni se podařilo puškařům střelit tak „kvalitní“ poslední ránu, že vůbec 

nebylo vítězství puškaře jasné (jak někdy slyšíme)! Bohužel v obou případech i pistoláři střelili 
špatnou ránu a tak se ukazuje, že je to spíše o psychické odolnosti než o zbrani. 

V neděli vždy plyne celý závod až moc poklidně a také příliš mnoho střelců (a hlavně příliš mnoho 

medailistů) odjíždí před vyhlášením. O této oblasti by možná bylo dobré trochu popřemýšlet a 

možná i něco změnit! Pravda, příští rok se situace trochu změní v tom, že v celém programu se otočí 

pořadí disciplín – začínat budou v pátek, sobotu i neděli pro změnu puškaři. 

A celkově – pořadatelé se nejvíce trápili se změnami v přihláškách na poslední chvíli. Sice i samotní 

střelci a trenéři hodnotili mimořádně vstřícný přístup pořadatelů v této otázce hodně kladně, ale 

méně už obsluha elektroniky a rozhodčí. Protože tento „problém“ se objevuje již několik let, je velmi 

pravděpodobné, že příští rok bude přístup pořadatelů daleko tvrdší a bude odpovídat běžné praxi – 

týden před závodem bude stopka pro přihlášky i změny.   
  

A na závěr ještě pár fotek… 

 
 

Děkujeme všem za účast a těšíme se opět na setkání – snad se podaří i příští rok 
uspořádat závody opět v této hale. Ta se už měla rekonstruovat, původní termín 

se z letošní zimy posunul na jaro a nám nezbývá než doufat, že tentokrát 

rekonstrukce proběhne včas! Nebo – že neproběhne vůbec.  
Ta nejhorší zpráva pro pořadatele by byla, že se bude rekonstruovat v zimě…  

 

  

č.13 

neděle 19. 1. 2020 

20,00 hodin 

Zpravodaj 
GP SYNER 


