
Vážení sportovní přátelé,
Vítáme vás na dnešní střelecké soutěži 1. kategorie. Provázet soutěží vás budou nejen

nástěnky (těsně za vchodem na střeliště Sportovního centra), ale také průběžné výsledky
on-line  (https://1url.cz/@vcsnn_2022) a  skupina  na  Facebooku  Libereckého  sdružení
(CSS-LKS, přidejte se do skupiny). Ale samozřejmě vás bude provázet i náš Zpravodaj,
jehož první číslo dostáváte do rukou a kde najdete to, co jinde ne . Ale jen tehdy, když
vás najdou naši zpravodajové Eliška a Honza (mají již zkušenosti z loňska) a když se jim
trochu otevřete.
 

Těší  nás,  že  jste  přijeli  na  27.  ročník  tradičních  podzimních  vzduchovkových  závodů
I. kategorie. Dřívější pořadatel – SSK Stráž n.N., byl nahrazen v roce 2018 pořadatelem
novým, Libereckým krajským sdružením. A již třetí rok se nestřílí v Liberci, ale po dobrých
zkušenostech v roce 2019 a 2021 (v roce 2020 se závody kvůli covidu nekonaly) opět
v Semilech. 

Ty dobré zkušenosti ze Semil jsou hlavně zdejší pěkné Sportovní Centrum a vstřícný přístup vedení
města  k možnosti  pořádat  zde  jeden  z největších  střeleckých  podniků  v ČR.  A  kromě  místa
uspořádání  pokračujeme  i  v další  dobré  zkušenosti  z předešlých  let  -  v pátek  opět  zařazujeme
závody jen pro dorostence a dorostenky v puškových i  pistolových disciplínách,  kde si  jako na
jediných závodech 1. kategorie v ČR mohou vyzkoušet střelbu finále. Navíc v této kategorii není
obvyklé, že se hodnotí dívky a chlapci zvlášť. Jistě jste to zaregistrovali již v propozicích - to proto,
aby i kluci mohli brát ceny a medaile  a závody byly genderově vyvážené. Ale tak trochu naopak -
zjistili jsme totiž, že v pistolích i puškách mají lepší výsledky dívky… Pro ty nejlepší jsou připraveny
nejen diplomy a medaile, ale i věcné ceny, pro vítěze peněžité prémie. 

Za  zaznamenání  jistě  stojí,  že  tradiční  vzduchovkové  disciplíny  jsou  opět  doplněny
dalšími, které se na závodech 1. kategorie v ČR tolik nevyskytují – v pátek pro dorost i
dospělé  SPVzPi  30+30,  v sobotu  RVzPi  2x30  a  v neděli  StVzPi  3x20.  Tyto  závody  se
uskuteční v hale sousedící se Sportovním centrem (sokolovna). Jsme rádi, že na našich
závodech pokračujeme v tomto trochu větším rozsahu disciplín, než bývá obvyklé.

Při kontrole startovních listin jsme zjistili, že v pátek bude soutěžit téměř 135 střelců (převážně v
dorosteneckých kategoriích), v sobotu 167 a v neděli 189 střelců. Ať už budou přesná čísla jakákoliv,
je zřejmé, že počty soutěžících z celé ČR a z ciziny zejména z Polska překonají počet účastníků z
loňského roku. 

Občerstvení pro střelce
V přízemí Sportovního centra je velká restaurace – a inzerovaný Pilsner Urquel (samozřejmě jen pro
trenéry) snad platí ! 

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

Dovolte,  abychom  Vás  informovali  o  tom,  jak  to  dnes  bude  na  závodech  vypadat.
Samozřejmě,  jako  každý  pořadatel,  chceme  soutěž  uspořádat  na  solidní  úrovni.
Potřebujeme k tomu ale i trochu té vaší pomoci – nebude vás to nic stát, stačí, když si
přečtete tyto řádky .

Prezentace
Neměly by být problémy. Manušičtí si dali  záležet a připravili vše tak, aby prezentace probíhala
rychle a beze zmatků. Prosíme jen – zkontrolujte si svoje údaje, až se budete prezentovat. A
jakmile  při  zveřejnění  výsledků  zjistíte  chyby  ve  vašich  údajích,  oznamte  to  okamžitě
rozhodčím nebo u prezentace nebo přímo v naší redakci (1. patro, první dveře vpravo). Chybky se
najdou v překlepech (chybí nebo přebývá písmenko, zvláště u trochu neobvyklých jmen), chyby
mohou být v roku narození a mohla se změnit klubová příslušnost – právě zde nacházíme obvykle
nejvíce chyb. Děkujeme.

Hodně štěstí a co nejvíce osobáčků přejí pořadatelé 
a také redakce tohoto Zpravodaje!
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