
 

Hodnocení SP CHANGWON KOREA - pistole 

Ve dnech 9.-20.7.2022 se konal Světový pohár v Korejském Changwonu. Tohoto SP se 

zúčastnili tito naši sportovci: 

VzPi 60 Pavel Schejbal 

SP 30+30 Anna Dědová 

RP 2x30 Martin Strnad, Martin Podhráský, Matěj Rampula, Tomáš Těhan 

SP se zúčastnilo 412 sportovců ze 43 zemí. Celkem proběhlo 974 startů včetně brokových 

disciplín.    

Cesta do Koreje probíhala bez větších potáží. Při příletu do Soulu nás čekali místní organizátoři, 

kteří nám pomohli s odbavením zbraní. Potom nás čekal vstupní covid test a dlouhá cesta 

autobusem (5 hodin cesty) do místa konání SP v Changwonu. Náš hotel se nacházel cca 3,5km 

od střelnice.  

Jako první se střílela disciplína VzPi 60, kterou střílel Pavel Schejbal. Po položkách 

97,94,97,100,96 se Pavel pohyboval okolo postupového osmého místa. Bohužel poslední 

položkou 92b. a celkovým výkonem 576b. mu postup do finále utekl a Pavel skončil na 15. 

místě. Nejvyššího výsledku v závodě 589b. dosáhl korejský Park Daehun, který střílel jako RPO. 

(RPO – Ranking points only – Pouze body do žebříčku, bez účasti ve finále)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Schejbal a jeho stovková položka 

 

 

 

 



Jako druhá v soutěži SP 30+30 střílela Anna Dědová. Mířená 285b. a 291b. na otočný terč – 

celkově 576b. stačilo Aničce pouze na 16. místo, což je velká škoda. Pro postup do finále stačilo 

580b. Nejlepší výkon předvedla v této disciplíně střelkyně ze Singapuru Ten Xiu Hong, a to 

587b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dědová – závod a pozávodní porada s trenérem Martinem Tenkem 

 

Další soutěžní den se střílela první polovina v rychlopalné pistoli. Naši rychlopalníci stříleli ve 

složení: Martin Strnad, Martin Podhráský, Matěj Rampula. Tomáš Těhan střílel jako RPO. 

Našim rychlopalníkům už první polovina závodu nevycházela podle jejich představ. Nejlepší 

z našich T. Těhan 287b., dále  M. Strnad 285b., M. Podhráský 282b. a M. Rampula 275b. Druhá 

polovina závodu byla už o poznání lepší, ale i tak nejlepšího výkonu dosáhli Tomáš Těhan 

a Martin Strnad oba 577b. a obsadili až 16. a 17. místo. Za nimi pak skončil Martin Podhráský 

572b. – 25. místo a Matěj Rampula s 563b. obsadil až 35. místo. Tento závod vyhrál Korejec 

Kim Seojun na 591b., který rovněž střílel RPO. Do finálového závodu se postupovalo na 582b.  

 

Další soutěžní den se střílela disciplína RP MIX. Naše barvy hájili Anna Dědová a Martin 

Podhráský, což byla pro naše premiéra. V první části závodu střílí každý z dvojice 2x8s, 2x6s, 

2x4s. Dále postupuje osm dvojic. Tyto dvojice už střílí každý dvě série za 6 a 4 sekundy. Po 

tomto souboji už je rozhodnuto, kdo bude střílet o zlato (první dva páry) a o bronz (páry na 

třetím a čtvrtém místě). Naši se po tomto závodě umístili na čtvrtém místě a šli bojovat o bronz 

s párem z Indie. V boji o medaile se už střílí série pouze za 4 sekundy. Zde už se počítá pouze 

zásah, a to rána 9,7 a výš. Tyto zásahy obou sportovců se sečtou a dvojici, která má větší součet 

se připíší dva body. Dvojice, která dosáhne 16-ti bodů vítězí. Souboj s Indy byl velmi dlouhý a 

vyrovnaný, bohužel však pro naše z tohoto závodu vyšli vítězně Indové, a to se skóre 16:12. 

Zlatou medaili získali střelci z Koreje Kim Jangmi a Han Daeyogn před dalšími Korejci Kim Lana 

a Song Jong Ho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká premiéra RP Mixed Teams – základní závod a time out ve finálovém bronzovém souboji  

 

Poslední disciplínou, ve které se představili naši střelci byla soutěž družstev v  rychlopalné 

pistoli. Naše družstvo tvořili závodníci: Martin Podhráský, Matěj Rampula a Tomáš Těhan. 

Základní závod se střílí tak, že každý závodník střílí půlku  a postupuje osm nejlepších týmů. 

Těchto prvních osm týmů potom střílí už pouze série za 4 sekundy. Poté se určí pořadí v  boji 

o medaile. Naši střelci skončili v tomto boji na 

druhém místě, a tím pádem šli bojovat o zlatou 

medaili s týmem z Indie. Na začátku tohoto 

boje to vypadalo, že naši na Indy nebudou 

stačit (po prvních čtyřech sériích vyhrávali 

Indové 8:0), ale pak naši zabojovali a ve 

strhujícím a nervy drásajícím závěru nakonec 

Indy porazili 17:15 a získali pro ČR zlatou 

medaili! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zlatý team rychlopaníků 



Závěrem bych chtěl poděkovat všem sportovcům za jejich výkony, pogratulovat k  získaným 

medailím a také ke třetímu místu v hodnocení národů na tomto SP! 

 

                                                                                                                Martin Tenk 

                                                                                               státní trenér pistolových disciplín             

        


