Správa z ME a kvalifikačných pretekov na OH
mládeže v Nanjingu, konaných v Moskve.
Účastníci:
Tréneri: Ivan Némethy, Mgr. Tibor Kiss – náklady SSZ,
Vladimír Skýva – náklady vlastné
Športovci: Juraj Tužinský , Pavol Kopp, Ján Fabo, Samuela Ernstová,
Klaudia Garčalová – náklady SSZ
Marek Kostúr, Patrik Stojka, Matej Kovács, Alexandra Nagyová, Lenka
Gajanová – náklady vlastné a iné.

V dňoch 26.2. – 6.3.214 sa uskutočnili v Moskve / Rusko/,
Majstrovstvá Európy v streľbe zo vzduchových zbraní. V kategóriách
muži, ženy, juniori a juniorky štartovalo 572 strelcov zo 45 štátov.
V kategóriách mládeže štartovalo 185 strelcov, pričom mnohí z nich
súťažili aj v juniorských.
Tohoročné majstrovstvá Európy zo vzduchových zbraní boli
netypické. Spôsobili to pridružené kvalifikačné preteky v súťaži
jednotlivcov pre Olympijské hry mládeže /YOG/. Tieto boli pre
európskych strelcov zároveň posledné, kde mohli získať QP.
V prvej časti majstrovstiev sa konala kvalifikácia na YOG, kde
sme mali v oboch pištoľových kategóriách po troch súťažiacich.
Najlepšie umiestnenie dosiahla Samuela Ernstová, keď
s nástrelom 374 bodov skončila na 9. mieste, pričom jej do finále

chýbali iba 2 body. Prežila veľké sklamanie v tejto súťaži, lebo po
troch výborných položkách – 94 95 a 97, štvrtú skončila s 88 bodmi.
Zároveň to znamenalo, že nemohla bojovať o QP a tým sa dostať na
mládežnícku olympiádu prvý raz a zároveň aj naposledy. Svoj
priemerný výsledok z reprezentačného rebríčka prekonala o 2 body.
Klaudia Garčalová na svojej prvej „Európe“ rozhodne
nesklamala a s výkonom 368 bodov obsadila 18. miesto, čím skončila
v prvej polovici štartujúcich. Jej výsledok bol o 3 body nižší, ako
priemer z nominačných štartov.
Tretia súťažiaca, Alexandra Nagyová, skončila na 27. mieste
s výsledkom 361 bodov, čo bolo o 6 bodov pod jej priemer
z nominačných pretekov. V tejto kategórii bolo klasifikovaných 39
strelkýň.
To, čo sa podarilo dievčatám, že boli na prvej strane
výsledkových listín, bolo nad sily chlapcov.
Spomedzi 43 štartujúcich obsadil Matej Kovács 30. miesto s 551
bodmi, Patrik Stojka bol 35. s 548 bodmi a Marek Kostúr za 547
bodov získal 38. miesto. Na finále bolo treba 568 bodov.
Vzhľadom k tomu, že všetci traja chlapci a Nagyová nesplnili
nominačné kritériá pre štart v juniorských kategóriách, dostali túto
možnosť, ak si uhradia štartovné a zvyšné pobytové náklady. Svorne
to využili a tak sme mali dve juniorské družstvá na ME.
Hoci sa „mužská“ časť zlepšila, Stojka, Kovács a Kostúr dosiahli
výkony 553, 552 a 550 bodov, čo im stačilo iba na 46., 47. a 51.
miesto, z 58 štartujúcich. Do finále postupoval ako posledný, strelec
s výkonom 571 bodov. Na popredné umiestnenie v juniorskej
kategórii treba o 15-20 bodov viac; aby to dokázali, majú na to ešte 4
roky času. V družstvách obsadili 11. miesto z trinástich hodnotených,

keď rakúsky trojlístok bol diskvalifikovaný za malý odpor spúšte
jedného z členov družstva. Priemerný výsledok členov tretieho
družstva bol 571 bodov.
U dievčat v tejto „staršej“ kategórii, kde súťažilo 58 strelkýň,
boli nečakane vysoké výsledky. Poľky prekonali o 2 body 12 rokov
starý svetový rekord a so súčtom 1148 bodov by v tejto súťaži
porazili aj ženský víťazný team o 3 body. Ernstová znova ukázala svoje
kvality, keď s výkonom 377 obsadila 13. miesto a opäť jej finále ušlo
o 2 b. Nagyová obsadila s výkonom 367 bodov 29. miesto a Garčalová
skončila 44. s 360 bodmi. Tieto výsledky stačili v súťaži družstiev na 7.
miesto z celkového počtu 13.Priemerný výsledok junioriek tretieho
družstva bol 374 bodov.
V kategórii žien sa umožnil štart Lenke Gajanovej na vlastné
náklady, z dôvodu nesplnenia nominačného kritéria, v ktorom
zaostávala iba o niekoľko bodov. V samotnej súťaži potvrdila svoju
doterajšiu výkonnosť a s výsledkom 374 bodov skončila na 32.
mieste. Na postup do finále bolo treba 383 bodov.
V kategórii mužov, kde štartovala, v minulosti
úspešná
a ostrieľaná trojica, sa oprávnene očakávala medaila v družstvách
a aspoň jedno finálové umiestnenie. No zrejme prílišná snaha o čo
najlepší výsledok, kalkulácia počas súťaže a možno aj nevhodná
záverečná príprava spôsobili, že všetci traja „vybuchli“. Juraj Tužinský,
ktorý bol po polovici súťaže medzi finalistami, nasledujúcimi dvoma
položkami sa pripravil o toto umiestnenie a s výkonom 575 bodov
skončil na 22. mieste. Pavol Kopp mal spolu s Costom z Portugalska
najvyrovnanejšie položky zo všetkých štartujúcich, ten druhý ich mal
však vyššie a postúpil do finále ako posledný s výkonom 579 bodov.
Kopp dosiahol 572 bodov a 30. miesto. Ján Fabo sa po ťažkom
začiatku vzchopil, ale záverečná položka bola opäť slabá.

V súťaži družstiev, kde mala byť ich sila, skončili na 8. mieste
z desiatich. Priemerný výsledok člena tretieho družstva bol 577
bodov.
Nikomu z týchto desiatich strelcov sa nedá uprieť snaha čo
najlepšie reprezentovať Slovensko. Ukázali, na čo momentálne majú,
ale spolu so svojimi osobnými trénermi musia prehodnotiť vlastné
možnosti, hľadať príčiny, rezervy v príprave a spôsoby, ako odstrániť
negatívne javy a posilniť pozitívne. Treba sa vážne zaoberať
skutkovým stavom, ktorý už dlhšiu dobu pretrváva a volá sa
generačný problém.
Okrem hodnotenia športovej časti sa musím zmieniť aj o inej
závažnej skutočnosti, ktorá narúšala pokoj vo výprave slovenských
strelcov.
Počas ME vo vzduchových zbraniach sa zaviedla atraktívna
súťaž o finančné odmeny – AIR 50. Je to súťaž dvojčlenných družstiev
zložených z muža a ženy, alebo juniora a juniorky z toho istého štátu.
Pravidlá sú dané, zverejnené a každý štát môže postaviť 2 družstvá
v každej kategórii, t. j. v dospelej aj v juniorskej. Po prehodnotení
kvality jednotlivých strelcov pre danú súťaž, ich doby štartov na
vlastných pretekoch, po konzultácii s osobnými trénermi navrhnutých
strelcov a potrieb SSZ, som z pozície mojej funkcie určil jedno
družstvo v juniorskej kategórii v zložení – Ernstová a Stojka. Oznámil
som to pani Barbore Reichovej, aby ich prihlásila. O niekoľko dní som
sa od nej dozvedel, že jej volal pán Peter Nagy a trval na tom, aby
prihlásila aj druhé družstvo, v zložení - jeho dcéra Alexandra Nagyová
a Matej Kovács. Pán Nagy nemal záujem, aby som mu vysvetlil môj
zámer, neobrátil sa na mňa so žiadosťou o možnosť štartu druhého
družstva, ale zmanipuloval pána Jána Baníka, aby súhlasil so štartom
jeho športovca. Verím, že keby ma oslovil, tak s jeho inteligenciou by

uznal moje argumenty a nežiadal by štart druhého teamu. V priebehu
samotných majstrovstiev bol cez facebook v kontakte so Stojkom
a chcel, aby povedal Kovácsovi, že aké je to dobré, keď vyhrajú 2.000
eur, ktoré si rozdelia s jeho dcérou na polovicu. Nebral ani tú
skutočnosť do úvahy, že v tej dobe bola Alexandra na treťom mieste
po súťaži v kvalifikačných pretekoch na YOG a prednosť by mala
dostať Garčalová...
Zbytočne zaťažoval aj vedúcu výpravy svojimi žiadosťami, aby
predsa prihlásila druhé družstvo, aj keď vedel, že Matej má problémy
s ramenom a musí sa šetriť na súťaž, ktorú mal na druhý deň.
Bola to odlišná súťaž, nie ako tvrdil p. Nagy, citujem: “Tam
nejde o nič, je to ako tréning, len sa tam dá vyhrať 2.000 eur“.
Aktérom to niečo dalo, mohli nazrieť do svojho vnútra, aby zbadali
svoje rezervy. Družstvo nakoniec skončilo na poslednom, 25. mieste.

Je mi jasné, že v dobe terajších technológií sa nedá zabrániť
takýmto „odborníkom“, aby nenarúšali chod nejakej akcie, alebo
iného diania, aby nepresadzovali svoje egoistické ciele, ale môžeme
urobiť kroky, aby sa to dialo v čo najmenšej miere.

Ivan Némethy
Vedúci pištoľových disciplín

