
Vážení účastníci prvních závodů 1. kategorie v sezoně,
jsme rádi, že jsme otevřeli vzduchovkovou sezonu vydařenými závody – ať už se jednalo o páteční
soutěže  dorostu,  sobotní  soutěže  s  finálovými  závěry  nebo  dnešní  našlapané  soutěže  všech
kategorií. A k tomu doplňkové (snad se nikdo neurazí) pistolové soutěže v disciplínách, které se
stále snažíme dostat mezi střelce ve větším rozsahu a budeme se snažit i  nadále. Jsme první v
sezóně  a  to  je  vždycky  trochu  obtížnější,  než  ty  další  závody,  kdy  už  jsou  všechny  novinky
vyzkoušené. Podle vaší odezvy to všichni z pořadatelů, rozhodčích, obsluh techniky i těch, kteří
vykonávají  nezbytné drobné práce zvládli  – jsme rádi a všem závodníkům přejeme další  pěkné
závody a na nich i pěkné výsledky.

Jak to vypadá s dnešními výkony pistolářů
Pistolové disciplíny byly podle našeho názoru na
těchto závodech trochu hůře obsazené ze strany
reprezentace než puškové. Zajímalo nás proto,
jak  si  povedou  střelci  z  Polska.  Zatím  ale
výsledky  pistolářů  z  Polska  naše  nejlepší
neohrožují. Uvidíme, jak to bude v puškách - i v
Polsku zřejmě fungují střelecké rodiny – zaujala
nás  tři  stejná  jména  Walczyk  (Julia,  Maja  a
Martyna) ve startovní listině pušek… 

Kdo je nejstarší?
Tak  tady nemusíme dlouho hledat  –  v  sobotu i  v  neděli  tu  byl
liberecký Květa Straník a víc střelců, kterým je 81 let, tu určitě
nemáme. Na snímku s rozhodčím Hynkem Mikulčíkem. Smekáme a
přejeme mu hodně radosti na dalších závodech! Mezi puškaři také
najdeme seniory, ale nejstaršímu pistoláři se rovnat nemohou!
Ale že sportovní střelba je vhodným sportem pro starší generace
můžeme ukázat i na dalších snímcích – tentokráte jde o puškaře…
Zdeněk Kučera  z  Manušic  byl  na  fotkách z  loňské soutěže jako
covidový dědeček, dnes tedy jako střelec. S manželkou vynechají
jen málokterý závod a stejně je na tom i Zdeněk Šťastný z Lysé.

 
     

Pistole pomalu končí a nastává čas pro puškové disciplíny
– a i dnes se dá očekávat souboj nejlepších ve všech kategoriích. 
Pro nás budou zajímavé výsledky dorostenců – mnozí určitě dají

přednost soutěži ve vyšší kategorii. Těšíme se na ně!
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