Správa zo Svetového pohára v Mníchove
GER, konaného v dňoch 6.-13.6.2014.
Účastníci – pištoľové disciplíny:
Tréneri: Ivan Némethy – náklady SSZ,
Vladimír Skýva a Ján Mlynárčik – náklady vlastné
Športovci: Juraj Tužinský , Pavol Kopp, Ján Fabo – náklady SSZ
Lenka Gajanová a Peter Mlynarčík – náklady vlastné

Do Mníchova, kde bolo zo strany SSZ organizačne, materiálne a
finančne všetko výborne zabezpečené, som odchádzal v nádeji, že
tento krát podajú strelci výkony, ktoré ich posunú smerom hore,
aspoň na jedno, dve finálové miesta.
Z našej výpravy ako prví nastupovali do prvej eliminácie
v ľubovoľnej pištoli Fabo a Tužinský, ktorí s 552 a 556 bodmi skončili
na 17.a 12. mieste spomedzi 50 hodnotených strelcov. V druhej
eliminácii štartoval Kopp, ktorý sa s 553 bodmi umiestnil na 14.
mieste, kde súťažilo 49 strelcov.
Všetci traja postúpili do kvalifikácie na druhý deň. Tam si
najlepšie počínal Tužinský, keď s vyrovnaným „osobákom“ 559 bodov
obsadil 14. miesto. Jeho kolegovia z reprezentácie – Fabo a Kopp
obsadili 18. a 25. miesto s výkonmi 555 a 553 bodov. Celkove v tejto
disciplíne štartovalo 99 strelcov.
Po tejto skupinke nastúpil na palebnú čiaru Mlynarčík, ktorého
nepoddajnosť, s akou sa zúčastňuje takýchto podujatí na vlastné

náklady, je obdivuhodná. Počas dvoch dní strelieb v rýchlopalnej
pištoli však neprerazil a po podpriemerných polovičkách 270 a 279
bodov skončil s 549 bodmi na 51. mieste z 59 štartujúcich.
Trojica strelcov v statických disciplínach nastúpila do ďalšieho
boja - vo vzduchovej pištoli. Myslím, keby to chceli náročky, tak by sa
im to nepodarilo. Všetci traja dosiahli 578 bodov, čo znamenalo
v tejto vyrovnanej súťaži 15., 16. a 18. miesto – Fabo, Tužinský
a Kopp. Celkove štartovalo v tejto disciplíne 117 strelcov.
Na záver súťažných štartov, akoby platilo, že najlepšie na
koniec. Gajanová prekvapila veľmi pekným výkonom a sympatickou
odolnosťou počas súťaže vo vzduchovej pištoli. Vo veľmi širokej
svetovej špičke, kde strata jedného bodu znamená pokles o 5-6
miest, s výkonom 381 bodov obsadila 28. miesto spomedzi 122
štartujúcich.
Pokiaľ by som bral do úvahy počet štartujúcich a umiestnenie
našich strelcov, bilancia by bola veľmi dobrá.
Nie vždy je spokojnosť, keď sa pozrieme detailnejšie na
jednotlivé disciplíny a bodové zisky. Do kláves sa mi tlačí porekadlo:
Každý vie, kde ho tlačí topánka. Okrem toho aj strelecká pravda, že
pištoľ strieľa, ale pažba triafa.
Verím, že spomenuté detaily pomôžu našim strelcom ku
skvalitneniu ich prípravy, väčšej náročnosti k sebe, rozumnému
prehodnoteniu daných skutočností a vlastných možností.

Ivan Némethy
vedúci pištoľových disciplín

