
Světový pohár v Mariboru. 
Druhým navazujícím závodem světového poháru byla soutěž SP v Mariboru. 

V období od 13. do 20. června se naše reprezentace přesunula auty do místa soutěže. 

Střelnice byla asi 30km do města Maribor.  

První informace o této střelnici byly hrozivé. Ještě před měsícem byla zcela 

rozestavěná, střelnice nebyly vůbec připravené pro pořádání takových závodů. Po 

našem příjezdu jsme tedy ihned zamířili na prohlídku. Vše bylo narychlo a většinou 

zcela provizorně připraveno. První záporné ohlasy si pořadatel vyslechl při technické 

poradě. Nefungovala doprava na hotel, problém s volným tréninkem, nedostatečná 

kapacita toalet a naprosto nestandardní uložení střeleckých věcí. Účast vyžadovala 

sportovního ducha a dávku trpělivosti.  

Pušková střelnice, která by měla příští rok pořádat ME v malorážných 

disciplínách, je zcela otevřená. Je velice větrná a postavena podle posledního trendu, 

tj. bez betonových větrných zábran. Zde se ukáže schopnost střelce pracovat ve větru, 

zda zvolit taktiku čekání na vítr, nebo střílet na jeden určitý směr větru anebo také 

předsazovat. Tato dovednost se ukázala jako rozhodující. Proto náš tým, který 

pravidelně střílí rozhodující soutěže v klidných a povětrnostně dokonalých střelnicích, 

zaplatil daň v podobě snížení výsledků. V této věci musíme změnit přípravu.  

  

 Nominovaní sportovci: 

Jméno Kategorie Disciplína 

Sýkorová Ženy VzPu 40, SM 3x20 

Vognarová Ženy VzPu 40, SM 3x20 MQS 

Francová Ženy VzPu 40 MQS, SM 3x20 

Mazurová Ženy VzPu 40, SM 3x20 

   

Haman Muži VzPu 60, LM 3x40 

Šmol Muži LM 60, LM 3x40 

Haloda Muži LM 60, LM 3x40 

Rozsypal Muži LM 60, 

Jeřábek Muži Pro nemoc nestartoval. 

 

 

 

  



 

 Výsledky sportovců: 

Jméno Disciplína Výsledek Pořadí 

Sýkorová VzPu 40,  410,6 56 

 SM 3x20 eliminace 580  

 SM 3x20 kvalifikace 574 27 

    

Vognarová VzPu 40 MQS,  407,0 82 

 SM 3x20 MQS 565 mimo soutěž 

    

Francová VzPu 40 MQS 415,4 mimo soutěž 

 SM 3x20 eliminace 563 nepostoupila 

    

Mazurová VzPu 40,  414,8 14 

 SM 3x20 eliminace 571  

 SM 3x20 kvalifikace 567 46 

    

Haman VzPu 60,  622,5 26 

 LM 3x40 eliminace 1144 nepostoupil 

    

Rozsypal LM 60 eliminace 617,4 nepostoupil 

    

Šmol LM 60 eliminace 614,1 nepostoupil 

 LM 3x40 eliminace 1145 nepostoupil 

    

Haloda LM 60 eliminace 609,8 nepostoupil 

 LM 3x40 eliminace 1140 nepostoupil 

  

Komentář: 

Závod ve vzduchové pušce ženy zvládla nejlépe Martina Francová. Poradila si 

s teplem a s obtížným světlem. Dobrý výkon podala i Nikola Mazurová, ale dokáže 

více. Adéle a Gábině se vzduchovka nepovedla. 

Závod vzduchovky mužů střílel jen Vašek Haman. Jeho výsledek je standardní. 

Nestřílel daleké rány, ale nedařilo se mu více přesných ran. 

Všechny závody na padesátimetrové střelnici v kategorii mužů a žen jsou na 

této střelnici velkou prověrkou každého střelce. Střelnice je bez zábran větru, vítr se 

otáčí, mění intenzitu a fouká také do polohy. To byla kombinace, která se stala 

osudnou pro naše muže v disciplínách LM 60 a LM 3x40. Výsledky je možné vidět 

v tabulce a další komentář není potřebný. Postup do hlavního závodu se nikomu 

nepodařil. 

Podobný problém byl i u soutěže žen, jen s tím rozdílem, že nepostoupila jen 

Martina. Závod nejlépe zvládla Adéla, jednoznačně je nejlepší naší závodnicí v této 

disciplíně a právem patří mezi nejlepší střelce světa. Ostatním ženám se nedařilo. 

Tomáš Jeřábek nestartoval ze zdravotních důvodů. 



Děkuji všem zúčastněným, nebylo to snadné, kéž nám tato zkušenost pomůže 

v dalších závodech. 

Děkuji realizačnímu týmu za bezproblémové zajištění účasti. 

Za puškové disciplíny, Luboš Opelka – státní trenér 

 

 

Střelnice 50m. 

 

Finálová střelnice. 


