Krajská střelecká soutěž ze vzduchové pušky s mezinárodní účastí v Napajedlích
Za účasti šedesáti mladších a starších sportovních střelců se za deštivého počasí konal na
Střelnici v Napajedlích již 11. ročník této populární soutěže.
Poprvé se tohoto závodu zúčastnili též mladí sportovní střelci ze Slovenska, ze ZŠ Stará Turá
s trenérem Peterem Milatem.
Pořadatelé a organizátoři přivítali soutěžící z Kunovic, Březolup, Napajedel, Spytihněvi,
Žlutavy, Slušovic, Zlína, Rackové,Trnavy a Horních Moštěnic.
Za Krajský výbor AVZO TSČ Zlínského kraje se soutěže zúčastnili Jaromír Strmiska, Josef
Andrýsek, Jana Kosová, RNDr. Karel Sýkora a RSDr. Jiří Jurásek.
Hlavním rozhodčím byl Miloslav Kašík, předsedou hodnotící komise Libor Kubíček.
Závodníci byli rozděleni do pěti kategorií. Všichni stříleli 20 ran vleže v čase 20 minut na
mezinárodní vzduchovkové terče vzdálené 10 m.
V kategorii do 12 let, puška s otevřenými miřidly, zvítězil Daniel Bečica z Trnavy nástřelem
177 bodů, druhá byla Adéla Pitnerová z Horních Moštěnic, třetí Josef Pečenka z Kunovic.
V kategorii do 12 let, puška s dioptrem, zvítězil Daniel Bečica z Trnavy se 185 body, druhý
byl Marek Grebeníček, třetí Jan Hanulík, oba z Trnavy.
V kategorii 13 až 17 let, puška s otevřenými miřidly, zvítězila Kristína Klčová ze Staré Turé
s nástřelem 191 bodů, druhý byl Michal Matějčný ze Slušovic, třetí David Chudík ze Staré
Turé. V téže kategorii, puška s dioptrem, zvítězil Michal Matějčný ze Slušovic se 182 body,
druhý byl Viktor Chaloupka ze Spytihněvi, třetí Johana Jelénková z Kunovic.
V kategorii nad 18 let, puška s otevřenými miřidly, zvítězil Bc. Karel Řezanina z Napajedel
s nástřelem 189 bodů, druhý byl RNDr. Karel Sýkora z Rackové, třetí Radek Soukup
z Trnavy.
Absolutní vítězkou Krajské soutěže se stala 15 letá slovenská závodnice Kristína Klčová
ze Staré Turé s nejlepším výsledkem 191 bodů, který nastřílela puškou s otevřenými miřidly.
Za svůj vynikající výkon získala pohár Krajského výboru AVZO TSČ Zlínského kraje,
diplom a věcnou cenu.
Všichni závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrželi z rukou ředitele
soutěže Jaromíra Strmisky a člena KV AVZO Josefa Andrýska medaile, diplomy a věcné
ceny.
Za bezchybný průběh celé krajské soutěže patří poděkování všem pořadatelům, rozhodčím,
vedoucím výprav, závodníkům a jejich trenérům.
Jaromír Strmiska

