
ME Moskva VzPu. 

 Vážení sportovní přátelé, 

 ve dnech 26.2. až 5.3.2014 se konalo Mistrovství Evropy ve vzduchových zbraních. 

Součástí této soutěže byla kvalifikace na YOG.  

 Soutěž byla pořádána Ruskou střeleckou unií, která vybrala za místo soutěže Moskvu. 

Pro samotnou střelbu byla zvolena velká sportovní hala v centru města, která v roce 1980, při 

soutěži OH, sloužila jako sportoviště pro zápas.  Jednalo se o velkou sportovní halu 

s halogenovým osvětlením, se zázemím pro jednotlivé sportovní týmy, s finálovou halou, s halou 

pro suchý trénink a s místem pro odpočinek. Komplexnost pro přípravu je patrná.  

 

Nahoře - ukázka střelnice, hala byla vybavena elektronickými terči.  

Dole – foto moc pěkné finálové střelnice. 

 



 Do nominace se v puškových disciplínách prosadili tito sportovci: 

Jméno sportovce Kategorie 

Václav Haman Muži 

  

Adam Cipro Junioři 

Aleš Entrichel Junioři 

Petr Nymburský Junioři 

  

Nikola Foistová Juniorky 

  

Nikola Mazurová Ženy 

Adéla Sýkorová Ženy 

Gabriela Vognarová Ženy 

 Tento závod byl pro naši reprezentaci prvním vrcholem v sezoně. Druhým vrcholem je 

Mistrovství světa v Granadě. Zde pak začne první „rozdávání“ kvalifikačních míst na OH 

2016.  

 Výsledky našich sportovců: 

Jméno sportovce Kategorie 

Nikola Foistová Juniorky 

  

28. místo              101.3 102.5 101.8 101.0                      celkem 406.6                        YOG 
 
16. místo              101.8 102.0 104.1 103.3                      celkem 411.2                          ME            

Nikola podala slušné výkony. Zvláště dobré vystoupení bylo při závodě ME. Zvládla počáteční 

nervozitu a dokázala zpřesnit svoji střelbu. Jeví se jako mladý a zajímavý střelec, který může 

dosáhnout ještě lepších výsledků.  

 

Jméno sportovce Kategorie 

Petr Nymburský                                                               Junioři 

 
23. místo          102.3 101.8 104.3 101.7 103.2 101.9      celkem 615.2 

  

 

Aleš Entrichel  

  
31. místo          101.0 101.4 103.3 103.2 100.1 102.8      celkem 611.8 
 
 

Adam Cipro  

  
39. místo          100.9 102.4 100.6 102.3 102.5 101.5       celkem 610.2 

 
 
Tým                 10. místo    

Všichni tři junioři jsou ověření sportovci. Mají již poměrně dobré zkušenosti jak s vlastní 

přípravou, tak také s účastí na nejvyšších závodech typu ME. Jejich vystoupení však 

neodpovídá jejich zkušenostem. Výsledky ve sledovaných a nominačních závodech je 

nominovaly na ME, ale zde se jim nepodařilo dosáhnout výsledků, které očekávány byly. 

Domnívám se, že jejich větší síla je v malorážných disciplínách. Výsledek v soutěži týmů je 

nedostatečný.  
 

 



 

Jméno sportovce Kategorie 

Václav Haman Muži 

  
51. místo       100.6 102.9 103.5 103.5 98.8 102.9            celkem 612.2 

Vašek se na těchto závodech nepotkal s formou. Již trénink ukazoval řadu nepřesností, které se 

projevily ve větším počtu nepřesných ran. Také Vašek je pravidelně nejlepším sportovcem v ČR 

v této disciplíně, ale ME se mu nedařilo. Očekával jsem výsledek okolo 20. místa. Analýza celé 

přípravy, úprava tréninku a nalezení chyb, to bude teď naším společným úkolem. 

 

Jméno sportovce Kategorie 

Nikola Mazurová Ženy 
  
9. místo           102.6 103.6 103.4 105.3                           celkem 414.9 

 
Adéla Sýkorová  
24. místo         103.0 103.3 103.1 103.0                           celkem 412.4 

 
Gabriela Vognarová  
27. místo          103.6 102.6 102.4 103.2                          celkem 411.8 

 
Tým                  5. místo 
 

 Nejvíce šancí na úspěch měla kategorie žen. Tato kategorie je tradičně naše nejlepší. 

Holky dokážou bojovat o nejvyšší příčky v týmech i jednotlivcích. 

 

 Nikola (věkem juniorka) byla zařazena do této kategorie, protože její schopnosti a 

ambice jsou již mimo juniorské střílení. Dlouhodobě se jeví jako schopná nejlepší konkurence. 

Sama nebyla spokojená se začátkem závodu, ale v závěru již zase dokázala pracovat podle 

svého tradičního postupu. Umístěním zase dokázala, že patří mezi špičku a má jednoznačně 

potenciál vyhrát jakýkoliv závod. Chybělo jen trochu potřebného štěstí.  

 Adéla střílela technicky velice disciplinovaně, dokázal držet rychlé tempo a celým 

závodem prošla standardně, chyběla jí větší přesnost, která by ji zařadila do bojů o finále. Její 

střílení je i nadále příslibem, protože stále technicky roste. Největší sílu však Adéla má 

v malorážném závodě 3x20.  

 Gábina začala nervózně, ale nedělala hrubé chyby. Její závod jsem sledoval téměř celý 

a jsem spokojený s jejím přístupem. Dokázala bojovat a v závěru se pokusila ještě o změnu 

v poloze a podařilo se jí dosáhnout lepšího pocitu a také přesnosti.  

 Tým byl po závěrečném hodnocení nakonec pátý. 

 

 

 Závěrem děkuji za pomoc „realizačnímu týmu“, dále pak kanceláři reprezentace, 

osobním trenérům všech sportovců a sportovcům samotným.  

 Závod ME budu osobně hodnotit a k takovému hodnocení musím vyzvat všechny 

nominované, ale i ty, kteří se nenominovali. Poučme se z této části sezóny a nejděme úspěšnější 

postupy směrem k MS v Granadě. 

 

 

 

Luboš Opelka, státní trenér puškových disciplín 


