Českým střeleckým svazem vyhlášená Česká střelecká liga z předovek pro rok 2017 ve
sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových
pistolí a pušek včetně perkusních brokovnic je u konce a jako její sekretář předkládám
malé zhodnocení jejích výsledků.
Ve třinácti disciplínách ligy bylo letos do hodnocení zaznamenáno 2008 výsledků z 284 výsledkových listin jednotlivých závodů. Nastřílelo je 116 střelců z 33 střeleckých klubů na 47
domácích i zahraničních soutěžích. Mezi předovkáře střílející podle mezinárodních pravidel v
jednotné kategorii bez rozdílu věku a pohlaví se i letos zařadily čtyři ženy. Není asi velkým
překvapením, že se na prvních místech objevují až na jednu výjimku stejní střelci jako vloni.

Kdo byl letos nejlepším střelcem sezóny, se myslím nerozhoduje těžko. Podle výše jednotlivých výsledků i dosažených vítězství to je Miroslav Malůš z SSK Uherský Ostroh.
V disciplíně Vetterli nastřílel třikrát absolutní nástřel s hodnotou 100 bodů, další stovku přidal
v disciplíně Hizadai a v lize zvítězil ve třech disciplínách. Stejného počtu vítězství docílil i
Pavel Balák z SSK Hradec Králové 1. Dvě vítězství si spolu s jedním druhým místem připsal
Josef Forman z SSK Škoda Mladá Boleslav a ve dvou disciplínách zvítězil také Petr Králíček
z SSK Krhanice. Pětkrát stříbrný byl Gustav Gráf z SSK Sporck Stará Lysá v puškových disciplínách a dvě stříbra doplněná dvěma třetími místy měl i Stanislav Hromada z SSK Buchlovice v pistolových.
Uznání si zaslouží i zúčastněné ženy a jejich odhodlání soutěžit a porážet v jednotné kategorii
muže. Letošní nejlepší pistolářkou byla Lenka Panská z SSK Hracholusky, která skončila
v disciplíně Mariette mezi 37
muži osmnáctá a v disciplíně
Kuchenreuter dokonce dvanáctá z 54 zúčastněných. Jedinou puškařkou je stále Tereza
Bursíková
z SSK
SPORCK Stará Lysá. Se svou
vojenskou perkusní puškou
opět dokázala, že se žena může směle postavit na palebnou
čáru mezi muže a připsala si
v disciplíně Vetterli třináctou
příčku mezi 40 zúčastněnými
střelci. V disciplíně Lamarmora si vystřílela dokonce
čtvrté místo se ztrátou jen
jediného bodu na třetí pozici.
Lenka Panská
Tereza Bursíková
Ustálené pořadí třinácti disciplín
ligy zahajuje Mariette, střílená
perkusními revolvery. Vítězem
se stal Josef Forman (Škoda
Mladá Boleslav) s 293 body a
jednotlivými nástřely 98, 98 a 97
bodů. Druhý byl Karel Paichl
(LESY Teplice) s 286 a třetí Stanislav Hromada (Buchlovice) s
284 body.
Další disciplínou je Kuchenreuter pro civilní perkusní pistole a
tu také opanoval Josef Forman za
291 bod a nástřely třikrát 97.
Druhý byl opět Stanislav Hromada s 290 a třetí Ivan Kalina (Hracholusky) za 289 bodů.
Josef Forman

Pro vojenské perkusní pistole je
určena disciplína Lorenz, ve které
zvítězil Evžen Mertlík (Manušice)
za 278 a nástřely 94, 94 a 92 body.
Druhý byl Václav Sedláček (Nové
Lesy) s 273 a třetí Karel Paichl
(LESY Teplice) s 267 body. Stejného výsledku i nástřelů docílil
i Pavel Dostál (Uherský Ostroh), všem další hodnocení mu přisoudilo čtvrtou pozici.
Evžen Mertlík
V disciplíně Cominazzo
si křesadlovou pistolí
titul mistr ČSL vystřílel
Petr Králíček (Krhanice)
výkonem 280 a nástřely
94, 93 a 93. Druhou příčku obsadil Josef Forman s 276 a třetí
skončil Stanislav Hromada za 273 body.
Poslední pistolovou disciplínu, Tanzutsu, určenou pro doutnákové pistole opanoval také Petr
Králíček s 281 bodem za
95 a dvakrát 93, sekundoval mu Stanislav Hromada s 275 a
třetí byl Štěpán Kopeček („690“) za 273 body.
Petr Králíček
První
z puškových
disciplín
střílených na
padesát metrů je Vetterli. Zde se s civilní perkusní puškou absolutním nástřelem 300 bodů mistrem ligy stal Miroslav Malůš,
stříbrný byl za 291 Gustav Gráf (Škoda Mladá Boleslav) a
bronzový Pavel Dostál (Uherský Ostroh) s 287 body.
V disciplíně
Lamarmora pro vojenské perkusní pušky zvítězil Ladislav Kopp (Kutná Hora) s 290
body a nástřely 98, 97 a 95. Druhý byl Gustav Gráf s 287 a
třetí Petr Viliš (SPORCK Stará Lysá) s 283 body.
Miroslav Malůš

Aby byla všechna tři jeho vítězství pohromadě,
trochu přehodím pořadí disciplín. Pro střelbu
z doutnákové pušky byly vypsány dvě disciplíny
a v obou Miroslav Malůš zvítězil. Mistrovský
titul v Tanegashima střílené vstoje získal za 289 a nástřely 97, 96 a 96 bodů, druhý byl Gustav Gráf s 285 a třetí František Kadavý (ŠKODA Mladá Boleslav) s 283 body.
V disciplíně Hizadai střílené v kleče pak zvítězil Malůš výkonem 294 za 100, 97 a 97 bodů,
druhý byl Gustav Gráf s 277 a třetí František Kadavý s 271 bodem.
Dalším střelcem se třemi vítězstvími byl Pavel
Balák (Hradec Králové 1). S křesadlovou puškou
v disciplíně
Pensylvania
zvítězil s 286
body a nástřely 96, 95 a 95. Následoval ho Gustav Gráf
s 280 a třetí byl Pavel Dostál za 279 bodů.
V disciplínách
střílených vleže na sto metrů
zdá se nemá u
nás zatím konkurenta. V obou zvítězil se značným náskokem. Mistrovský titul ve Whitworth s civilní perkusní puškou získal za
284 s nástřely 96, 94 a 94, druhý byl Zdeněk Vítek (Orličtí
ostrostřelci Čestice) s 250 a třetí Antonín Pomeisl (Manušice) s 247 body.
Pavel Balák
S vojenskou perkusní
puškou
zvítězil v disciplíně Minie s 273
body a nástřely 93, 91 a 89, druhý byl Zdeněk Vítek s 240 a
třetí Petr Bartošek (Ostrava - Vítkovice) a 233 body.
V těchto dvou disciplínách je Pavel Balák zatím nepřetržitým
vítězem za celou dobu, kdy jsou zařazeny do této ligy.
Lorenzoni
je
disciplína určená
pro střelbu perkusními brokovnicemi na letící cíle. Závodů u nás moc není a většinu výsledků tak naši střelci získali v zahraničí. Vítězem se stal
Zdeněk Vošoust s 67 za 23, 23 a 21 zásah, druhý byl s 57
Jaroslav Vošoust a třetí skončil Robert Pekárek s 56 body.
Výsledková listina je na http://www.shooting.cz/

Zdeněk Vošoust

