SPRÁVA ZO SVETOVÉHO POHÁRA V MARIBORE
13. – 20.6.2014
Puškové disciplíny

Termín:
Miesto konania:
Vedúci výpravy:
Tréneri:
Športovci:

13.6. – 20.6.2014
Maribor, Slovinsko
?
Mgr. František Fecko a Mgr. Michal Slavkovský
Zoltán Baláž, Miroslav Varga, Jana Hyblerová, Daniela Demjén Pešková a Zdenek Čadek (vlastné)

Cesta tam a späť: Cestovali sme dvomi motorovými vozidlami. Prvá časť pricestovala
priamo zo SP v Mníchove, druhá časť z Bratislavy. Varga pricestoval do Mariboru vlastným
vozidlom, a jednotlivé cesty prebehli bez vážnejších komplikácií.
Strelnice:
Všetky strelnice boli orientované v jednom areáli na okraji dedinky Pragersko.
Strelnice pre puškové i pištoľové disciplíny boli postavené nedávno, čo bolo aj vidieť na
dokončovacích prácach priamo počas SP. Niektoré časti objektu boli veľmi nešťastne riešené,
čo spôsobovalo stiesnený dojem, vydýchaný vzduch a nervozitu. Napríklad v hlavnej chodbe
sa križovali ľudia chodiaci na 25m strelnicu, 50m strelnicu a 10m strelnicu, pričom v prieniku
týchto koridorov bola praktizovaná aj prebierka zbraní a výstroja. Na vzduchovkovú strelnicu
sa muselo ísť po úzkom schodisku vedúce na 2 poschodie, samotná 10m strelnica bola hneď
pod strechou a nebola tam klimatizácia, len vydýchaný vzduch, sklad zbraní bol presne na
opačnom konci 50m strelnice (muselo sa prechádzať práve tou spomínanou chodbou a cez
25m strelnicu, kde práve prebiehali súťaže, pričom vzdialenosť mohla byť 250m). Finále sa
strieľali vo veľmi malej finálovej miestnosti, ktorá mimochodom tiež ústila do križovatky
spomínaných koridorov.
Ubytovanie: Bolo zabezpečené v neďalekom mestečku Maribor, vzdialenom od strelnice
približne 25 km. Presuny z hotela na strelnicu a opačne prebehli vďaka diaľničnej sieti
pomerne rýchlo (asi 30 minút). Samotné ubytovanie v hoteli Tabor bolo na dobrej úrovni.
Tréning:
Pre všetky disciplíny boli organizované oficiálne tréningy, vždy pred dňom,
kedy sa konali preteky danej disciplíny.
Organizačné zabezpečenie pretekov:

Z môjho pohľadu bola na dobrej úrovni.

Výsledky puškových disciplín :
Cieľom výpravy bolo obstáť, čo najlepšie v súťaži,
pričom výsledky športovcov za zarátavajú do nominácie na tohtoročné MS v Granade. Vďaka
výsledkom bolo možné získať body do európskeho rebríčka, pomocou ktorého sa možno
kvalifikovať na Európske hry 2015 v Baku. Podstatné bolo aj vyskúšanie si strelnice, lebo na
budúci rok tu budú ME, kde sa budú môcť získať miestenky na OH 2016.
Výsledky jednotlivcov boli nasledovné:
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Nepostúpil z
eliminácie

Neštartoval
1134

Nepostúpil z
eliminácie

ĽM 3x20

VzPu 40
Meno
a priezvisko

Výsledok

Výsledok
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570 elim.
16. m.
576

D.DemjénPešková

577 elim.
413,0

22. m.

25. m.
575

Pri hodnotení treba konštatovať, že výsledky a umiestnenia ostali za možnosťami
športovcov a našimi očakávaniami. Možno povedať, že len výsledky žien, najmä
v trojpolohovej disciplíne sú dobré a stabilné. Výsledkami si upevnili svoje pozície
v rebríčkoch a 16. miesto Hyblerovej bolo najlepšie z puškovej časti výpravy na tomto SP.
Nespokojnosť treba vyjadriť pri hodnotení ĽM 60 u našich mužov. Aj keď boli poveternostné
podmienky veľmi obtiažne (a to platí pre všetky súťaže na 50m strelnici), postup z eliminácie
by nám nemal uchádzať. Na škodu veci bol aj fakt, že do hlavnej súťaže postupovalo len 52
strelcov, čo sa na takomto fóre nestáva a Vargovi a Čadekovi ušiel postup o 0,9, resp. 0,3
bodu (do hlavnej súťaže postupovalo 26 pretekárov, Varga aj Čadek boli na 29 mieste vo
svojej zmene).
Pre dlhodobý cieľ – úspešné účinkovanie na MS a smerom k OH snahe získať
miestenku - je potrebné ešte zintenzívniť prácu. Hlavne zamerať pozornosť na odolnosť
športovcov pri vrcholných podujatiach a ich schopnosť podávať aj tu výkony blízke ich
sezónnym maximám.
Vystupovanie športovcov a trénerov na SP bolo na požadovanej úrovni a neboli zaznamenané
žiadne rušivé momenty.

V Bratislave 27.6.2014

Mgr. Michal Slavkovský

