
Mistrovství světa 2014 - předovky 
28. září – 5. října, Granada, Španělsko 

2. října 2014 

Tak dnes jsou odstřílené disciplíny Kuchenreuter, 

Tanegashima, Cominazzo a Walkyrie. 

Konečně Vám 

můžu napsat tu 

dobrou zprávu – máme jí. Tedy mám na mysli medaili, a to bronzovou. 

Vystřílel jí Ivan Kalina v disciplíně Kuchenreuter replica s nástřelem 97 

bodů. A že to byla medaile těžce dobitá, Ivan 

musel dát protest proti původnímu verdiktu 

a tak byl po uznání protestu posunut 

z pátého místa na třetí. Terče nejsou kvalitní, 

když je po odstřílení naskládají na sebe na 

hromadu, terče se splácnou a vstřely 

vypadají úplně jinak, 

pak dochází k 

pochybení při 

rozhodování o 

výsledku. P. Králíček skončil na 9. místě s 96 body, J. 

Forman 16. místo, M. Panský 36. místo, S. Hromada 46. 

místo, M. Halabrín 67. místo. J. Těsnohlídek se umístil 

na 26. místě v disciplíně Kuchenreuter Original. Naše 

družstvo se v disciplíně Forsyth umístilo na 6. místě. 

V disciplíně Cominazzo se na 13. místě umístil Ivan 

Kalina, 17. místo P. Králíček, 24. místo M. Halabrín, 25. místo S. Hromada. 

V družstvech Wogdon se Česká republika umístila 

na 8. místě. 

V Tanegashimě se nejlépe vedlo G. Gráfovi, 

s nástřelem 95. bodů skončil na 10. místě, M. Malůš na 12. místě a A. Křivák 

na 32. místě. Naše družstvo v disciplíně Nagashino skončilo na 5. místě. 

V ženské discplíně Walkyria předvedly 

německé střelkyně perfektní výkon. 1. 

místo Tania Heger 100 bodů, 2. místo 

Gudrun Wittman 100 bodů, 3. místo 

Carolin Wägeli 98 bodů. T. Bursíková 

17. místo s nástřelem 81 bodů. 

Bohužel 100 metrových střelnic je u nás málo, během roku se 

pořádají jen 4 závody plus MČR se 100 metrovými disciplínami.  

I dnes bylo pěkné slunné počasí, které se pokazilo až při 

vyhlašování vítězů, kdy se Granadou přehnala velká bouřka i s kroupami. 

V pátek 3. října nás čekají poslední starty v disciplínách Donald Malson, Hizadai a Lorenzoni. 

T.B. 


