
 

 

Z důvodu zrušení soutěže Grand Prix Tyrolia v Innsbrucku se naši střelci zúčastnili 

mezinárodního závodu Hungarian Open, který se konal ve dnech 19. – 21. 11. 2021 

v Budapešti. Tohoto závodu se zúčastnili sportovci z 16-ti zemí světa včetně naší.  

 Na tomto závodě startovali tito naši sportovci:  

kategorie ženy – Dědová Anna, Schejbalová Veronika,  

kategorie juniorky – Ticháčková Klára, Salavcová Hana,  

kategorie muži – Dubový Jindřich, Schejbal Pavel,  

kategorie junioři – Cunda Martin.  

Do Budapešti jsme vyjížděli ve čtvrtek 18.11.2021 a cesta proběhla bez problémů. Kolem 15 

hod. jsme již byli na střelnici, kde se sportovci po zaprezentování zúčastnili tréninku.  

 
V pátek 19.11. 2021 ve 14,30 hod.  začal závod VzPi 60 a jako první se představili muži a junioři.  

Výsledky :   muži :  Schejbal 576 b. 

    Dubový 572 b. 

  junioři:  Cunda   551 b.  

Do osmičlenného finále se probojovali jak Pavel Schejbal, tak Jindřich Dubový. Ve finále krásně 

střílel právě Pavel Schejbal, který od první rány nedal nikomu šanci a s náskokem 3,6 b. závod 

vyhrál. Jindřich Dubový měl rovněž velmi dobrý začátek, ale v průběhu finále začal ztrácet 

a nakonec o pouhou jednu desetinu bodu skončil za Finem Kallio Joonasem na třetím místě.  

Náš junior Martin Cunda, pro kterého byl tento zahraniční závod premiérou, si nevedl vůbec 

špatně. Svým výkonem 551 b. obsadil 12. místo. 

Dalším v pořadí byl závod VzPi 60 žen a juniorek.  

Výsledky : ženy :   Schejbalová 561 b. 

    Dědová 558 b. 

  juniorky : Ticháčková 549 b. 

    Salavcová 542 b. 



Do ženského finále se probojovala pouze naše Veronika Schejbalová, která do osmičlenného 

finále postupovala ze sedmého místa. Ve finále se Veronika posunula na konečné páté místo. 

První místo vybojovala Srbka Zorana Arunovic, druhá byla domácí závodnice Veronika Major 

a třetí skončila Skotka Jessica Liddon. Anna Dědová obsadila 10. místo.  

Naše juniorky Klára Ticháčková a Hana Salavcová skončily na 12. a 13. místě. 

 

Druhý den 20.11. 2021 se střílela disciplína VzPi MIX. Jako první se představil tým juniorů ve 

složení Hana Salavcová a Martin Cunda. Po třiceti ranách se tato dvojice probojovala do 

osmičlenného semifinále. Bohužel v tomto semifinále, kde se střílí 20 ran se jim už tolik 

nedařilo a do boje o medaile nepostoupili. 

Jako druhé střílely smíšené týmy žen a mužů ve složení Pavel Schejbal – Anna Dědová, Jindřich 

Dubový – Veronika Schejbalová. Oba naše týmy se po základním 30-ti ranném závodě 

probojovaly do semifinále. V tomto semifinále měl tým Dubový – Schejbalová větší štěstí 

a pouze o jednu centrovou desítku před naši týmem Schejbal – Dědová, postoupili do boje 

o bronzovou medaili. V tomto souboji naši střelci bojovali proti domácímu zkušenému týmu 

Renata Sike – Dávid Szemán. Byl to opravdu napínavý souboj. Zpočátku to vypadalo na snadné 

vítězství našich, ale domácí tým snížil náskok na rozdíl pouhých dvou bodů 15 : 13. Posledními 

ranami Veroniky 10,2 a Jindry 10,2 naši střelci získali potřebné dva body a skóre 17 : 13 

znamenalo bronz pro náš tým. Vítězi v tomto závodě se stali závodníci ze Srbska a na druhém 

místě skončila dvojice z Maďarska.  

Za zmínku stojí také to, že jsme propůjčili naši juniorku Kláru Ticháčkovou do dvojice se 

sportovcem z Finska. Bohužel se ani jednomu z této dvojice nedařilo a do semifinále se 

neprobojovali. 

Třetí den 21.11. a třetí závod.  Kromě juniora Martina Cundy, který podal na svůj dorostenecký 

věk velmi slušný výkon 558 b. a obsadil v kategorii muži, junioři 29. místo, se nikomu nedařilo. 

Střílely se opět závody jednotlivců VzPi 60 muži, junioři a ženy, juniorky.  

Jindřich Dubový s výkonem 573 b. sice postoupil do finále, ale tam se mu již nedařilo a obsadil 

sedmé místo. Pavel Schejbal nastřílel v základním závodě 568 b. a do finále nepostoupil, 

obsadil 12. místo. V této kategorii vyhrál Fin Joonas Kallio, druhý byl Indonésan Iqbal Raia 

Prabowo Muhammad a třetí Srb Dusko Petrov.  

Anna Dědová se celý závod držela na postupových místech, ale bohužel poslední položkou 91 

b. se o účast ve finále připravila. Skončila na 9. místě s nástřelem 566 b.  

Výsledky : ženy, juniorky 

Veronika Schejbalová  564 b.  13. místo 

Hana Salavcová   545 b.  31. místo 

Klára Ticháčková  538 b.  33. místo      

 



V tomto druhém závodě jednotlivců byly kategorie spojeny tzn. muži a junioři, ženy a juniorky, 

proto i horší konečné umístění mladších sportovců.  

Závěrem bych chtěl všem našim reprezentantům poděkovat za snahu a sportovní výkony. 

Velký dík patří také naší vedoucí výpravy Lucce Veverkové, která se o nás starala „jako 

o vlastní“! 

                                  Martin Tenk - trenér          

  

 


