
Přátelé (můžeme vás už takto hezky oslovit – jsme tu už druhý den...),
začíná další den naší soutěže, tentokrát se střílí VC Libereckého kraje. Ale dovolte nám
vrátit se ještě ke včerejšímu závodu – VC Stráže n.N. a Memoriálu Přemka Mrňáka. 
Právě Přemek měl velkou zásluhu na tom, že se letos střílí už 27. ročník této soutěže a kromě toho,
že  jako  předseda  hodnotící  komise  těžko  hledal  soupeře  a  že  objezdil  spoustu  mezinárodních
závodů, neváhal nikdy pomoci ani při počítání těch nejmenších akcí! Nebyl tolik na mluvení (jak
jsme si ověřili, když jsme ho pozvali na školení trenérů, aby řekl něco o práci rozhodčích ), ale na
práci nebylo lepšího. Znal jazyky (člen mez. komise rozhodčích), znal počítače (autor těchto řádků
od něho opisoval matiku už na gymplu…) a byl nesmírně ochotný. Dnes se střílí VC Libereckého
kraje, kde mimochodem jako člen rady a správce krajských webových stránek (které od jeho úmrtí
trochu váznou) také zanechal svou stopu. Ale pojďme od smutného povídání k veselejšímu.

Ještě ztratíme pár slov o včerejšku,
i  když  právě  teď  začíná  první  směna  dnešního  maratónu.  Tato  atletická  disciplína  dnešní  den
charakterizuje snad nejlépe, protože závody poběží od brzkého rána až do pozdního večera! Čeká
nás nejen spousta směn, ale také spousta finálových bojů! A tak máme čas na to, abychom se i ve
Zpravodaji vrátili trochu zpět...
Včera si dorostenci vyzkoušeli finále a to pistolové jsme zmínili už včera. Jen připomeneme, že na
druhém místě skončil  pokračovatel  silného střeleckého rodu a loňský vítěz Štěpán Mareček. Ale
nezmínili  jsme se o další pistolové disciplíně, tedy SpVzPi 30+30, která končila večer v přilehlé
sokolovně a kde zvítězil mezi dorostem Martin Cunda. Ten předtím porazil Marečka v Golden Match a
stal  se  vítězem  VzPi  40!  Tedy  včera  to  byl  pro  Martina  určitě  jeden  z  jeho  nejúspěšnějších
střeleckých  dnů  a  nám nezbývá  než  zmínit,  že  ve  „sportce“  nastřílel  víc,  než  vítěz  kategorie
dospělých a až na 576 bodů se dostal proto, že druhou „rychlou“ polovinu závodu „dal“ 298 bodů!!!  

Jak je to s genderovou vyvážeností?
Tak včera  nás výsledky (ne)překvapily.  Psali  jsme,  že  ve sportovní  střelbě je  to  s  genderovou
vyvážeností  trochu  opačně  –  že  lepší  výsledky  v  dorostu  mají  dorostenky  a  proto  jsme  včera
vyhlašovali odděleně dorostence a dorostenky. A jaká byla skutečnost? 
Ve VzPi 40 to i díky Martinovi, který vyhrál nejen Golden Match, ale také nastřílel nejvíce v eliminaci
(373 bodů), vyhráli kluci. Měli výsledky 373, 371, 365 a ještě na 10. místě 351), zatímco dívky „jen“
366, 364, 362 a na 10. místě 317. 
V pušce to ale bylo naopak – Vašků 409,6, Valášková 406,7, Žáková 406,4 a na 10. místě 400,0.
U kluků byl nejlepší Bandas s 406,6, Štěpaník 405,8, Srník 401,9 a na 10. místě 396,7. 
Takže celkově velmi vyvážené!
 

Trochu o tragédii ze včerejška
jsme se dozvěděli na večerním posezení pořadatelů. Bohužel, včera se střílelo dlouho a dnes se
začínalo brzy a tak posezení  bylo  krátké.  Škoda,  třeba bychom se dozvěděli  více.  Mluvilo se o
diskvalifikaci nejmenované pistolářky, která po soutěži na převážení spouště neprošla. A to rozhodčí
vyzývali před závodem, že si všichni mohou nechat zkontrolovat zbraň. Při nástupu druhé směny už
byla na kontrolu fronta – a v ní i střelkyně, která po předešlé směně neprošla. A prošla! Možná
dobrý příběh pro vyprávění střelkyně nebo trenéra, ale my víme, že mezi rozhodčími na kontrole
spouště se jeden snažil co nejvíce, aby prošla a prostě to nešlo. A protože tím rozhodčím byl bývalý
reprezentant a specialista právě na vzduchovou pistoli, my budeme asi mluvit jinak . 

Přejeme všem účastníkům dnešních závodů co nejvíce vytrvalosti! 
Budeme to všichni potřebovat!
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