
Naši milí čtenáři,
vyhlásili jsme výsledky rychlopalné vzduchové pistole, dofandili puškařům v jejich finále a teď nás už
čeká „jen“ dokončit vzduchové pistole i s jejich finálem…
Vypadá to jednoduše, skutek bude trochu obtížnější a hlavně to bude ještě nějakou dobu trvat. A to
pro nás znamená pokusit se ještě o vydání nějakého dalšího čísla Zpravodaje! Držte nám palce a
třeba se nám těch čísel podaří víc… Znáte to – musíte si věřit a potom to jde!

Hodnocení souboje puškařů
Ano, byl to boj – přesně jak jsme předpověděli v předchozím čísle Zpravodaje. Radek Mikulčík vyhrál
eliminaci s 626,7 bodu a Vojta Záborec skončil těsně za ním – 625,1, tedy předpověď trenéra vyšla
do puntíku. A za nimi se seřadila většina těch, které jsme také uvedli. Ve finále se potom naše
předpovědi také vyplnily – Radek skončil třetí (258,1), Filip Nepejchal druhý (258,9) a nejlepší byl
Vojta (259,9). Vyplnila se tak i naše další předpověď, že to bude těsné! A v rozstřelu o zlato vyhrál
zkušenější Filip.
Vyrovnaný byl i boj žen – s nejvyšším nástřelem šla z eliminace Daniela Kokošková (624,7), druhá
Sabina Thurwaldová (624,5 a třetí Karolína Brabcová s 623 body. Jen tak pro zajímavost – z osmého
místa šla do finále sestra Radka Kačka, která potom ve finále na osmém místě zůstala. V eliminaci
Kokošková opět  vyhrála,  tentokrát  před  Etrichovou  a  Brabcovou.  Ale  rozdíly  nebyly  velké.  A  v
rozstřelu o zlato Kokošková svoji formu potvrdila, byť jednotlivé souboje byly opět velmi těsné. 
Tak takováto finále se musela divákům líbit!

Hodnocení souboje rychlopalníků
Tentokráte  dorostenci  dospělým  lekci  neuštědřili.  V  kategorii
„ostatní“ zvítězil Vojtěch Hejna s 579 body, druhý byl Lipovský se
stejným  výsledkem  ale  menším  počtem  centrů  a  třetí  Jirka
Koprivnikar s 571 bodem. Tak to byly slušné nástřely! Dorostenci
dnes nestačili – nejlepší Čupka měl 566 bodů, Petrů 555 bodů a
třetí skončila odvážná dívka Anna Miřejovská s 548 body.
Když jsme mluvili se státním trenérem Putnou, jak hodnotí účast
na těchto „doplňkových“ disciplínách, říkal, že je mile překvapen
včerejší účastí, také dnešní a co se týče Standardní pistole 3x20,
která se střílí zítra, uvažuje o změně pro příští ročník. Spojit ji v

sobotu  s  rychlopalkou  a  v  neděli  něco  vymyslet  pro  rozvoj  těchto  disciplín.  Tak  uvidíme,  ale
potěšitelné určitě je, že už dnes někteří ze zodpovědných myslí na příští ročník.

A opět pár fotek na závěr...

 

 
     

Dnešek téměř končí, hodnocení výsledků pistolí si necháme 
na zítřejší ranní číslo našeho Zpravodaje č.7.
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