
Alpe – Donau – Adria Cup 
1. – 2. srpna 2014 - na střelnici Mělník – Chloumek  

 

Prvního a druhého srpna se na střelnici v Mělníku 

sjelo 22 závodníků z Čech, Německa, Rakouska a 

Itálie na mezinárodní závod „Alpe – Donau – Adria 

Cup“ ve střelbě z perkusních a křesadlových zbraní. 

ADA Cup je mezinárodní soutěž ve střílení 

z předovek. Soutěž vznikla proto, aby i střelci, kteří 

nesplnili kvalifikační podmínky pro MLAIC, se mohli 

zúčastnit mezinárodní soutěže. ADA Cup nemá 

být konkurencí k akcím MLAIC! V popředí zájmu 

stojí snaha získat střelce z bývalého tzv. 

východního bloku (původně korunní země 

monarchie) a dovést tyto k MLAIC. 

Trofejí ADA Cupu je putovní cena, zlaté jablko, 

asi 14 cm vysoké a deset mosazných plíšků, do 

kterých se vyrývají jména vítězů. Autorem této 

trofeje je Erich J. Hiehs. Během 10 let (od 

roku 2010) mění trofej jejího majitele. Trofej 

může vyhrát družstvo z jednoho státu 

s nejvyšším hodnocením součtu bodů 

z disciplín Hawker a Batesville. Vyhraje-li 

trofej tři krát za sebou stejný stát, přechází 

tato již před uplynutím 10 let do jejího 

vlastnictví. Držitel trofeje se musí – pakliže 

bude soutěž pokračovat – postarat o 

příslušnou náhradu. Kdyby trofej nevyhrál tři 

krát za sebou stejný stát, stane se tato trofej 

majetkem toho státu, který vyhraje desátý a 

poslední ročník. Kdyby cena družstva nebyla 3 roky 

předána, vrátí se tato trofej zpět dárci ceny. Trofej 

pak bude věnována jiné sportovní střelecké akci 

z předovek.  



Naši republiku reprezentovali střelci - Robert 

Pekárek, Jaroslav a Zdeněk Vošoustovi a Gustav 

Gráf. Největší zastoupení měli závodníci 

z Rakouska. Mezi brokaři bylo příjemné přivítat 

také dvě ženy, kterých je mezi střelci opravdu 

nedostatek. 

V pátek se střílela disciplína Manton z křesadlových 

pušek, v sobotu pak disciplína Lorenzoni 

z perkusních pušek. Oproti našemu Mistrovství ČR 

se zde střílel plný počet terčů, tedy padesát, jak tomu je v pravidlech MLAIC. Střílí se na 50 terčů ve dvou 

směnách po 25 terčích pokaždé v čase 60 

minut. Střelci střílí z pěti různých pozic, na 

kterých se všichni postupně střídají po směru 

hodinový ručiček. Je povoleno jedno selhání pro perkusní a 

tři selhání pro křesadlovou zbraň v jedné sérii.  

 



Na každé povolené selhání výstřelu bude 

vypuštěn nový terč na stejném stanovišti. 

Každé další selhání výstřelu je hodnoceno jako 

chybený terč.  

 

 

  



Nejvyšší výsledek padl v disciplíně Lorenzoni a zlatou medaili tak získal 

Helmut Hintermayr  s 45 body. Na druhém místě se umístil Gerhard 

Lang se 43 body a na třetím místě Robert Pekárek se 41 body. 

43 zasažených terčů v disciplíně Manton a první místo vybojoval 

Makowitsch Franc, druhé místo obsadil Gschwendtner Johann – 40 

bodů, třetí místo Hintermayr 

Helmut – 39 bodů.  

Disciplínu Hawker (Manton) vyhrálo 

družstvo Austria se 113 body.  

V disciplíně Batesville (Lorenzoni) 

pak náš český team ve složení R. 

Pekárek, J. Vošoust a Z. Vošoust se 

119 body. 

 

Trofej Alpe – Donau - Adria Cup pro rok 2014 

získalo družstvo Hörebach ve složení Wallner, 

Zeintl, Ring s 212 body. 

  



Celkové výsledky: 

 

Manton 

1. Makowitsch Franc – 43 bodů 

2. Gschwendtner Johann – 40 bodů 

3. Hintermayr Helmut – 39 bodů 

4. Ring Kilian – 35 bodů 

5. Mattes Anton – 34 bodů 

6. Köhler Jürgen – 34 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzoni 

1. Hintermayr Helmut – 45 bodů 

2. Lang Gerhard – 43 bodů 

3. Pekárek Robert – 41 bodů 

4. Ring Kilian – 40 bodů 

5. Vošoust Zdeněk – 40 bodů 

6. Gráf Gustav – 39 bodů 

  



Hawker 

1. Austria (Hintermayr, Mattes, Gschwendtner) – 113 bodů 

2. Hörebach (Wallner, Zeintl, Ring) – 100 bodů 

3. WTC – ODENWALD (Breuer, Köhler, Lang) 94 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batesville 

1. Česko (Pekárek, Z.Vošoust, J.Vošoust) – 119 bodů 

2. Hörebach (Wallner, Zeintl, Ring) – 112 bodů 

3. WTC – ODENWALD (Breuer, Köhler, Lang) – 107 bodů 

  



Uspořádání tohoto mezinárodního závodu se ujmuli 

členové SSK ŠKODA Mladá Boleslav, kteří takoví to závod 

pořádali prvně. Rozhodně jim patří poděkování za kvalitně 

uspořádaný 

závod k plné 

spokojenosti 

všech 

závodníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Tereza Bursíková 


