
Nemělo to chybu. 
 
Tradici jarní soutěže ve vzduchových zbraních mládeže, pořadatelé z SSK50 neporušili ani 
tentokrát. Přestože letošní MČR mládeže neproběhne v Brně ale v Poděbradech, mnoho právě 
mladých střelců nominovaných na toto Mistrovství si nenechalo ujít možnost poslední 
prověrky. V kvalitních podmínkách střelnice ČSS na Kývalce si mladí závodníci chtěli 
naposledy prověřit stav své připravenosti. Pořadatelé připravili sportoviště dokonale. Na 
víkend 18. března. Pravá část sportovní haly uvítala závodníky pro závod VzPu30 ran. Levá 
část haly byla určena závodníkům do 16 let, kteří stříleli VzPu40 a VzPi40 ran. Střed 
sportovní haly byl určen pro presenci, rozhodčí a zveřejňování průběžných výsledků. Jestliže 
se v minulosti pořadatelé pyšnili videoprojekcí na promítací plátno, letos předvedli dosud 
nevídanou projekci výsledků přímo na stěnu haly o velikosti 4x5 metrů. Kvalitní 
vyhodnocovací program tentokrát neselhal a dodal úrovni závodů patřičný náboj.  
 
Do soutěže VzPu30 ran se přihlásilo celkem 40 dětí věku do 12 let a kategorie 13-14let. 
Pořadatelé k velké lítosti museli odříct přihlášky přesahující kapacitu směn. Střílelo se v šesti 
směnách po 14 střelcích. Mladí závodníci startovali ve dvou startech po 30 ranách. Hodnotilo 
se tedy dohromady 60 ran (2 x po 30 ranách). Střílelo se do terčů Edelmann po jedné ráně. 
Vyhodnocovalo se na zařízení Rika. Ve druhé části haly probíhal závod VzPu40 a VzPi40 
v jedné směně. Celkem 20 závodníků převážně z Brna.  
Zatímco závod kategorie šestnáctiletých probíhal v poklidu a připomínal městský přebor mezi 
závodníky pořádajícího klubu SSK50 a SSKSlatiny, kategorie „ležačkářů“ nabírala obrátek. 
Hned po prvním startu se objevily dvě „třístovky“. Obě od sester Dudových z SSK Slatina. Za 
ně s nemalou ztrátou se zařadil Kugler a Mazurová s 298 body.  Ještě přibylo dalších 5 
závodníků s 295 body. Po polední pauze ve které proběhlo vyhlášení výsledků šestnáctiletých, 
třicítkáři vstupovali v dalších třech směnách do druhého startu. Všichni netrpělivě vyčkávali 
dalšího vývoje, zda přinese zvrat v předpokladech. Velká pozornost byla věnována sestrám 
Dudovým, Mazurové, Kuglerovi, Vognarové, Kopeckému a Zyklové. Každá připsaná položka 
jmenovaných závodníků rozvlnila davy diváků, trenerů a rodičů. Zejména desetiletá Lucka 
Dudová když přidala další dvě „stovky“. Starší Veronika jakoby neunesla roli favoritky, 
střelila v následujících položkách po jedné devítce. Zato Mazurová a Kugler se vydali na 
stíhačku a položkami bez chyb se hlásili o přední umístění. Hala ztichla, když se kurzor myši  
zastavil na poslední položce u malé Lucky Dudové. Souhlasné uznání a potlesk doprovodil 
zveřejněnou šestou položku 100. I Mazurová s Kuglerem se nevzdali a oba ve druhém startu 
nastříleli také plnou třístovku. Nakonec mezi dvanáctiletými zvítězila Lucka Dudová 
s absolutním nástřelem 600 bodů. Druhá skončila Mazurová s 598 body před třetí Zyklovou 
s 591 bodem. Mezi čtrnáctiletými nakonec zvítězil Kugler před Veronikou Dudovou díky 
lepší předposlední položce. Oba nastříleli shodných 598 bodů. Třetí příčku uhájila Vognarová 
s 596 body. Z dosažených výsledků lze usuzovat, že letošní MČR mládeže bude ve znamení 
rekordních nástřelů. Přejme si, ať vyhrají Ti, kteří budou mít nejpevnější nervy. A že 
kandidátů na Mistra ČR bude dost, jsme se přesvědčili. 
V disciplíně VzPu40 do 16 let vyhrál Dočkal ze Slatiny dosaženými 382 body. Druhá se 
umístila Rebhánová z pořádajícího SSK50 s 381 bodem. Třetí skončila Peštuková z Opavy se 
376 body. Z pistolářů si nejlépe vedl Mitev se 348 body před Křesťanem a Keberlem. Oba se 
338 body. Všichni z pořádajícího SSK50. Vítězové kaaždé disciplíny a kategorie obdrželi 
drobné věcné ceny a medaile. Vítězný Dočkal pak vylosoval čvrtého závodníka, který obdržel 
z rukou předsedy SSK50 přenosný televizor. Absolutní vítězka Lucka Dudová vylosovala 
desátého Polehňu. Ten dostal přenosný DVD přehrávač MP3. Dudová se stala držitelkou 
putovního poháru.  
K pohodě závodu posloužil samoobslužný bufet a dobré zázemí prostor střelnice.  



6. ročník jarní VC SSK50 mládeže se vydařil. Výrazný podíl na organizačním úspěchu měli 
aktivisté SSK50, pánové Sotona, Vitásek a Biel. O sportovní úspěch se postarali sami 
sportovci svými vysokými výkony.  Děkujeme za Vaši účast. Víme, že jsme nasadili vysokou 
organizační laťku. Nechceme z kvality ustoupit. Budeme se snažit zkušenosti přenést i do 
závodu VC SSK50 v kulových disciplínách. Přijeďte se podívat, jak se nám to podaří. 
13. května 2006. 
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