Správa zo Svetového pohára v Maribore
SLO, konaného v dňoch 13. – 19.6.2014
Účastníci – pištoľové disciplíny:
Tréner: Ivan Némethy – na náklady SSZ
Športovci: Ján Fabo, Pavol Kopp a Juraj Tužinský – všetci na náklady SSZ

Po skončení SP v Mníchove, sme sa presunuli do Mariboru, kde sa konal ďalší
svetový pohár, hoci strelnica je v Pragersku, vzdialeného asi 25km.
Strelnica v Pragersku tradične hostí strelcov brokových disciplín, no pre
tohoročný SP rozhodli kompetentní, uskutočniť tam aj súťaže v pištoľových a puškových
disciplínach.
Termín dokončenia 10, 25 a 50 - metrovej strelnice zrejme nebol dodržaný. Vlna
kritiky sa zdvihla aj na technickej porade. Nedostatky bolo najviac cíti ť na vzduchovke.
Klimatizácia a viac priestoru pre trénerov a prípadných divákov, mala by ť
samozrejmosťou pre súťaž takéhoto typu. Okrem toho nebola na 50-metrovej strelnici
dokončená stena za terčami, označenia terčov boli nešťastne umiestnené– v dolnej
časti. Strelec, dvíhajúci ruku nad terč a potom ju spúšťa pod zámerný čierny kruh, si
vlastne zakrýva spodnú časť pod terčom a nevidí, či mieri do svojho...
Na toto doplatil aj náš strelec Fabo, keď mu v eliminácii hneď na začiatku súťaže
strelil sused do terča. Ten túto skutočnosť hneď reklamoval v domnení, že mu
elektronika nezaznamenala výstrel. Rozhodca sa spýtal Faba, či má navyše ranu. On
odpovedal, že nie a z neznámeho dôvodu neskontroloval počet svojich vystrelených
nábojov s počtom zaznačených zásahov v jeho terči. Urobil tak až po 40. výstrele
a vtedy oznámil rozhodcom, že má o jeden výstrel viac. Rozhodcovia po prezretí
časových údajov vytlačených na jeho výsledkovom liste zistili, že medzi prvým
a druhým výstrelom uplynulo iba 6 sekúnd, čo nestačí pri ľubovoľnej pištoli na
vystrelenie jedným strelcom. Po ukončení súťaže Fabovi povolili dodatočný výstrel,
ktorý mal hodnotu 7. Jury dlho zvažovala, aký verdikt vyrieknu, nakoniec sa objavil
Fabov výsledok 526 bodov a to znamenalo nepostupové, 30. miesto z 35 hodnotených
v tejto zmene. Nechcem tým ospravedlniť jeho výsledok, lebo jednotlivé položky 88 92
91 90 84 a 81 hovoria za seba.

V druhej eliminácii nastúpili Kopp s Tužinským, kde prvý strelil s položkami 94 95
94 94 92 a 95 výborných 564 bodov a obsadil 2. miesto, druhý náš strelec s položkami
93 94 91 91 96 a 94 získal 559 bodov a 6. miesto, s vyrovnaným osobným rekordom.
Po takejto prezentácii svojej výkonnosti boli v nasledujúcej kvalifikácii záhadou
Koppove posledné dva v 4.-tej a prvé dva výstrely v 5.-tej položke, ktoré mali hodnotu 7
7 7 a 8, no vzápätí, akoby sa „nechumelilo“, pokračoval hodnotami 10 10 10 10 9 10 10
a 9. Myslím si, že tento jeho „čudný“ výpadok ho bude v budúcnosti mrzieť, lebo od
potrebného finále ho delili iba 3 body. Pre úplnosť: s položkami 93 95 93 86 93 a 94
obsadil s 554 bodmi 14. miesto. Tužinský s položkami 91 94 92 94 91 a 89, čo dáva
súčet 551 bodov, obsadil 22. miesto. Vidieť, že mu zmena modelu pištole prospela.
V tejto disciplíne súťažilo 78 strelcov.
Poslednou disciplínou dvojtýždenného trápenia bola vzduchová pišto ľ. Najviac
ambícií mal Tužinský, no šťastie si tento krát sadlo na iného. Výkon 580 bodov dosiahli
štyria strelci, ale finálové miesta boli pre nich iba tri. Juraj mal najmenej centrových
desiatok – 15 a tak sa mu ušlo 9. miesto s položkami 99 97 95 95 96 a 98.
Ďalší dvaja účastníci dosiahli jeden podpriemerný a jeden výkon, ktorý
nedosahuje ani úroveň I. výkonnostnej triedy: Kopp 97 96 94 96 96 94 – 573 bodov
a 36.miesto, Fabo 91 92 96 96 94 95 – 564 bodov a 65. miesto z 85 hodnotených
strelcov.
Na záver sa natíska otázka, či majú naši športovci dostatočnú vlastnú motiváciu
byť medzi elitou streleckého sveta a vedieť pre to aj „prepotiť“ dres, alebo im stačí byť
účastníkmi vrcholných pretekov a uspokojiť sa s náhodnými svetlejšími umiestneniami
na nich.

Ivan Némethy
vedúci pištoľových disciplín

