Hodnocení SSK v roce 2010
V roce 2010 měl náš střelecký klub celkem 26 stálých členů. V průběhu
roku si sportovní střelbu přijde vyzkoušet několik dalších zájemců, avšak po
zjištění poměrně značné finanční a časové náročnosti tréninku zůstávají cca jen
dva až tři noví střelci. Během roku 2010 jsme uspořádali celkem šest soutěží - v
dubnu 2. ročník VC Chrastavy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran v leže
a 5. ročník VC Chrastavy ve střelbě z historických zbraní. V srpnu jsme
uspořádali Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR. V září u nás proběhlo 3. kolo
Liberecké ligy v libovolné a sportovní malorážce 60 ran v leže a 3x20(20 ran
v leže ve stoje a v kleče).A jako poslední soutěž jsme uspořádali nultý ročník
Říjnové ceny Chrastavy z LM, SM 60 ran a 3x20 a nultý ročník Říjnové ceny
Chrastavy ve střelbě z historických zbraní. V červnu se střelecký klub stává
pravidelnou součástí Chrastavských slavností - na střelnici jsou pořádány Dny
otevřených dveří pro veřejnost. Zde si zájemci o sportovní střelbu mohli
vyzkoušet naše vzduchové a malorážkové zbraně (pušky a pistole) i některé
soukromé zbraně včetně střeleckého oblečení. O tuto akci projevují obyvatelé
města i návštěvníci slavnosti zájem - svědčí o tom i účast, která se pohybuje v
posledních letech zhruba kolem 300 návštěvníků.
V loňském roce jsme si dali za úkol zprovoznit převíjecí zařízení na terče
pro střelbu z malorážkové pušky na 50m a uspořádat VC Chrastavy. Navíc jsme
zorganizovali i další soutěže - Říjnovou cenu v kategorii pušky a historické
zbraně, Mistrovství republiky AVZO TSČ ČR v libovolné a sportovní
malorážce a 3. kolo Liberecké ligy.Velkou odměnou pro naši organizaci bylo
vyjádřené uznání účastníků jednotlivých soutěží. Dále se nám podařilo zajistit
nákup plastových oken na střelnici. V letošním roce by měly být uskutečněny
tyto akce – výměna plastových oken na střelnici a nabídka na prodej budovy
v Pobřežní ulici (bývalý Svazarm).
Nyní něco ke sportovní činnosti. Střelci se v uplynulém roce zúčastnili
celkem 46 soutěží, z toho byla čtyři mistrovství republiky a 6 mezinárodních
soutěží. Celkem nastříleli 89 třetích VT, 12 druhých VT a 1 první výkonnostní
třídu. V disciplínách LM, SM 60, 3x20 a 3x40 jsme se zúčastnili 21 soutěží a ve
vzduchových zbraní celkem 25 soutěží. Celkově naši střelci vystoupili 40x na
stupínek vítězů, z toho získali 4 první, 17 druhých a 19 třetích míst. Z dalšího
umístění to bylo 17x 4. místo 12x 5. místo, 20x 6. místo, 16x 7. místo, 13x 8.
místo, 14x 9. místo a 15x 10. místo. Odstříleli jsme dvě soutěže v Německu,
v maratónu ze střelby z malorážky 100 ran jsme získali jedno třetí místo, ze
vzduchové pušky ve stoje 100 ran jedno umístění na druhém a třetím místě a
v kategorii dorost ve střelbě 80 ran z malorážky 3. místo. V soutěži o pohár
města Görlitz jsme získali třikrát 2.místo.
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