Sprava Mnichov SPRÁVA ZO SVETOVÉHO POHÁRA V Mníchove

4.6. – 13.6. 2014

Puškové disciplíny

Termín: 4.6. – 13.6.2014
Miesto konania: Mníchov, Nemecko
Tréneri:Mgr. Gonci Jozef, Mgr. František Fecko, Mgr. Michal Slavkovský
Športovci: Zoltán Baláž, Miroslav Varga, Jana Hyblerová, Daniela Demjén - Pešková,
Martin Šóoky (vlastné náklady)

Svetové poháre by mali mať konkrétny cieľ a to, otestovať si kvalitu prípravy pred
vrcholom sezóny a priebežnú formu u športovcov, či nominovať sa do finále
svetového pohára, najkvalitnejšej spoločnosti strelcov aktuálnej sezóny.
Žiaľ na SP v Mníchove sa nám nepodarilo ani jedno.
Obraz výkonosti našich športovcov sa nemení, doma strieľajú výkony na úrovni finále
na medzinárodných podujatiach, no na podujatiach vážnejšieho charakteru sa trápia.
Výsledky ktoré dosiahli na SP najlepší, dosahujú naši tiež, žiaľ zatiaľ iba v domácich
podmienkach. Strelnice na ktorých strieľame nie su najnovšie, ale vzhľadom k
dosiahnutým výsledkom našich strelcov v prebiehajúcej sezóne si myslim, že
problém so strelnicami nemáme. Možno na jednu maličkosť.
Elektronické terče!
Naši reprezentanti na elektronické terče musia začať čo najskôr trénovať, inak sa
naše úsilie míňa účelu. Práca, ktorá mi nepripadá na prvý pohľad iná, akú naši strelci
predvádzajú doma, ale iná je. Na elektronické terče naši strieľať nevedia. Majú totiž
príliš veľa času na premýšľanie medzi ranami, ktorý je v domácich podmienkach
vyplnený výmenou terčov, či upozornením rozhodcov, že je terč pokazený a
nepretáča. Stále sú niečím zamestnaní a na nejaké iné myšlienky a zodpovednosť za

výkon, trému, či tlak nie je veľa času.
Bojovnosť, snaha, ani nasadenie nechýbali. Všetci pracujú, zadarmo nevystrelia ani
ranu, neodfláknu nič. Ale neistota ktorú na nich je vidieť, je očividná.
Technológie neustále postupujú vpred a treba si zvyknúť na to, že financie nemáme a
adaptácia na zmenu u nás bude trvať dlhšie.
Časy oproti terčom s ručným pretáčaním, či výmenou sú dlhšie o 10-15 min. To
znamená, že každý z našich strelcov na SP pracuje s myšlienkami úplne iného typu,
ako doma. Stihnem to? Koľko mám ešte času? O desatinách ani nehovorím. Doma
pracujeme na základe vlastného úsudku, či odhadu výsledku rany v terči. Cez
ďalekohľad je takmer nemožné odhadnúť položku. Pomýliť sa o bod nie je vôbec
problém. To znamená ale, že svojej psychike strelec dáva ešte šancu, pretože chce
mať psychickú výhodu, keďže má v zálohe ešte rozhodcu, ktorý má snaď dobrý deň a
čo to pridá. Na elektroniku ale pracujeme s úplne presnými číslami a výsledkom po
každej položke. A tu je opäť zásadný rozdiel v myslení strelca. Strata je hneď jasná a
nastupujú záchranárske práce, ktoré v domácich podmienkach nastupujú oveľa
neskôr a do toho času sa pretek môže ešte otočiť v priaznivý vývoj pre strelca.
Naši strelci majú príliš veľkú zodpovednosť za výkon a v preteku sú pri tom atakovaní
aj množstvom iných myšlienok, ako iba vlastnou prácou na výkone. Tam ale do ich
hlavy už vidí iba málokto.
Baláž, Demjen Pešková, Hýblerová, Varga strieľať určite vedia, ale na jeden kvalitný
výkon potrebujú oveľa viac pretekov, ako ich súperi. Adaptácia nám trvá oveľa
dlhšie. Ak k tomu prirátame ešte zmenu počasia, nepriaznivé podmienky, musí to byť
určite pekný guláš v hlavach mnohých.
Ležačkári okrem Vargu (výkon z eliminácie 621,3b) neprešli do hlavného preteku a
ich výkon nie je potrebné ani komentovať. U Baláža to bola zbytočná strata síl pred
ďalšími pretekmi v Mníchove a SP v Maribore. U Sóokyho sa dlhšie prejavuje snaha
konečne dosiahnuť cenný výsledok, no prístup tomu nezodpovedá. Možno strata
motivácie…
Varga má veci premyslené, ale realizácia v preteku je horšia. Mojou radou je, aby
prácu na rane zjednodušil na maximum a v preteku si vytvoril také tempo, aby
nedochádzalo k únave a zbytočnému riešeniu problémov, ktoré problémami ani nie
su.
Určite nepridá na pohode pretekárovi ani výmena kabáta a nohavíc týždeň pred SP,
ako to bolo v prípade Danky Demjen Peškovej. Jej výkonnosť z posledného obdobia
mala byť odmenená minimálne jednou účasťou vo finále. SP nie sú preteky, kde sa
experimentuje. Jej výkon v preteku 3x20 bol ďaleko za očakávaním.
Baláž odstrieľal dva štandarty s výsledkami, ktoré musí vedieť dosiahnuť za
polovičný čas streľby. Takticky podľa mňa nad pretekmi vôbec neuvažuje, čo sa
prejavilo na neistote počas zlomových momentoch v preteku. Strieľanie do poslednej
minúty je signálom, že niečo nefunguje. Doma strieľa oveľa jednoduchším spôsobom.
Hýblerová podala svoj štandart, pokiaľ sa vo vzduchovke trafí a má svoj deň, vie
predviesť veľmi slušný výkon. Momentálne to ale vyzerá, že to ešte nemá úplne pod

kontrolou a za hlavnú disciplínu považuje štandart. V ňom dosahuje stabilnejšie
výkony a pokiaľ popracuje na koncentrácii a precíznosti prevedenia výstrelu, v
blízskej budúcnosti sa u nej môžeme dočkať finálového umiestnenia…
SP Mníchov nesplnil očakávania, skôr naznačil, kde sú naše slabiny. K podobným
výkonom športovcov, nie je nutné aby na výjazdy chodili osobní tréneri, respektíve
traja tréneri na piatich športovcov. To je luxus, ktorý pripravuje našu mládež o lepšie
podmienky. Tie peniaze by sme mohli minúť radšej na nákup novšej trečovej
technológie. Profesionálni športovci by už mali vedieť, čo majú robiť. Ak to nevedia,
nemajú na SP čo hľadať…
Na záver ešte zopar postrehov. Stále počúvam od trénerov, že je na Slovensku málo
kvalitných pretekov. Extraligu treba považovať za Top preteky, no keď sa pozrieme
na účasť naších reprezentantov, musím skonštatovať, že to nemá u niektorých hlavu
ani pätu. Jedine zdravotné, alebo školské povinnosti ospravedlňujú neúčasť.
Našej reprezentácii chýba tímová identita, pretože mikrotímy ktoré
máme si riešia svoje vlastné problémy a ja mám pocit, že už dlhšiu dobu sú v nich
zacyklené bez perspektívy výkonnostného rastu.
Nižšie prikladám umiestnenie jednotlivcov a tiež tabuľku Európsky rebríček,
aktualizovaný ku 30.6.2014
http://www.esc-shooting.org/documents/ranking/
Výsledky SP Mníchov:
http://results.sius.com/Events.aspx?Championship=ISSFWorldCup20140604Munic
hGER
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