Živé finále PARDINI Slovakia online ligy 2020/2021
Keď vláda SR v októbri 2020 zaviedla lockdown, mali sme na výber, buď budeme sedieť
doma a tí poctivejší mohli tak akurát trénovať, keď na to mali podmienky, alebo niečo vymyslieť,
aby sme mohli súťažiť a tak strelcov motivovať, aby ich bavilo ďalej strieľať.
Od 19. 10. 2020 sme spustili PARDINI Slovakia online ligu,
ktorá mala 2 časti a trvala až do marca 2021. V každej z dvoch časti
bolo 8 kôl, do celkového výsledku sa počítal priemer z dvoch
najlepších a dvoch najhorších výsledkov každej časti. Na základe takto vypočítaných výsledkov
sa vytvorilo celkové poradie online ligy v štyroch disciplínach, VzPi40, VzPi60, VzPu40 a VzPu60.
Celkovo sa online ligy zúčastnilo viac ako 150 strelcov z piatich krajín.
V online lige sa súťažilo bez vekových kategórii, spolu v disciplíne súťažili mladí strelci aj
reprezentanti, pričom reprezentanti mali zrážku 5 bodov z výsledku. Najlepších 16 strelcov z
celkového poradia disciplíny bolo nominovaných do živého finále.
V živom finále sme zvolili netradičný formát zmiešaných párov, pričom
na rozdiel od klasických mixov, kde súťažia zmiešané páry v tej istej disciplíne,
sme zvolili zmiešané páry tak, že pár tvoril jeden puškár a jeden pištoliar.
Takýto formát je asi svetový unikát, ale chceli sme vyskúšať niečo nové,
čo by mohlo priniesť spestrenie a aj spoznávanie puškárov a pištoliarov, ktorí normálne často
tvoria oddelené skupiny a navzájom sa veľmi nepoznajú. Už na začiatku online ligy sme určili že
zmiešaný pár bude tvoriť strelec v disciplíne 60 a strelec v disciplíne 40, napr. VzPi60+VzPu40.
Na vytvorenie zmiešaných párov sme mali niekoľko možností, od losovania, cez
administratívneho určenia podľa zvoleného kľúča až po výber samotných strelcov medzi sebou.
Zvolili sme nakoniec kombináciu možností. Nominovaných bolo 64 strelcov, teda 32 zmiešaných
párov. 32 párov sme rozdelili do 4 skupín (košov) po 8 párov rovnakej kombinácie disciplín.
Uvedomovali sme si, že niektoré disciplíny, napr. VzPu60, majú vyššie výsledky a tak by
sa mohlo stať, že do finále o prvá a tretie miesto by sa dostalo viac takých párov ako párov
z iných disciplín. Preto sme určili, že medzi najlepších 8 párov, ktoré postúpia zo základnej
kvalifikácie na 30 výstrelov, postúpia dva najlepšie páry z každého koša, na rozdiel o najlepších
8 párov zo všetkých súťažiacich párov, ktoré postúpia do ďalšieho kola napr. na OH.
Upravený postupový systém (oproti systému, ktorý bude na OH) zabezpečil, že zástupca
každej z pôvodných 4 disciplín online ligy bude určite strieľať o zlato, ktorý konkrétny už
záležalo na samotných strelcoch a ich výkone.
Zo základnej kvalifikácie na 30 výstrelov, ktorú strieľalo všetkých 32 párov na papierové
terče na priťahovacie terčové zariadenia, postupovalo do ďalšieho kola už len 8 párov, žiaľ
ostatných 24 párov v súťaži skončilo a mohlo sa už zabávať a vyhrávať ceny v tombole.
Druhé kolo bolo na 20 výstrelov, súťažili oproti sebe dva najlepšie páry z koša C1
a z koša C2 a dva najlepšie páry z koša C3 a C4. Lepšie z týchto dvojíc postúpili do tretieho kola,

horšie svoju súťaž ukončili a skončili na celkovom piatom až ôsmom mieste a na vyhlásení
výsledkov si odniesli strelecké remene od výrobcu streleckého príslušenstva a diabolky RWS od
organizátora súťaže.
Lepšie páry z dvojíc postúpili do tretieho kola, v ktorom sa rozhodovalo na 10 výstrelov
o tom, ktoré páry postúpia do finále o prvé miesto a ktoré do finále o tretie miesto.
Vo finále už tieto štyri páry bojovali o hodnotné ceny, ktoré do súťaže
darovali hlavní sponzori súťaže.
Cena pre víťazov bola vzduchová puška PARDINI GPR1 a vzduchová pištoľ
K12,
pre druhý pár to boli elektronické terče Inband v bluetooth verzii
pre tretí pár elektronické strelecké trenažéry SCATT BASIC
a pre štvrtý pár strelecké kufríky a poukážka na diagnostiku biorezonanciou
Do finále o tretie miesto sa dostali páry Vladimír Rozina s Jakubom Hudymačom a Martin
Kubeš starší s Emou Fungáčovou a do finále o prvé miesto sa dostali páry Diana Beniková
s Martinom Cundom a Martin Kubeš mladší s Milanom Prusekom.
Pikoškou tretieho vyraďovacieho kola bol priamy súboj otca so synom o to, kto postúpi
do finále o prvé miesto a postúpil syn. Také niečo sa asi bežne nestáva, ale otec synovi nedaroval
postup zadarmo.
Myslím, že na konečnom finále sa diváci už aj celkom slušne bavili a trošku komplikovali
život strelcom vo finále, pretože určite viacerí sa stretli prvý krát s hlasitým povzbudzovaním a
stupňujúcim sa potleskom počas streľby.
Finále vygradovalo tak ako malo, o prvé miesto bol súboj značne dramatický, rozhodla až
posledná séria finálových výstrelov a určite zaslúžene vyhral šťastnejší pár Diana Beniková s
Martinom Cundom nad párom mladíkov Martin Kubeš mladší s Milanom Prusekom.
Treba vyzdvihnúť Dianu Benikovu, ktorá vo finále strelila každú ranu desiatku, popri
tom stihla ešte povzbudzovať a motivovať svojho mladého pištoliara v páre a myslím si, že
ukázala, že má veľkú psychickú odolnosť a stálo by za to, aby si ju reprezentační tréneri viac
všímali a dali jej viac možností sa ukázať. Teraz už bude mať vzduchovú pušku, ktorá vyhrala
zlato na poslednej olympiáde, takže má kvalitný základ, aby bola ešte lepšia.
Súboj o tretie miesto mal oveľa jednoznačnejší priebeh, od začiatku viedol pár Vladimír
Rozina s Jakubom Hudymačom nad párom Ema Fungáčová s Martinom Kubešom starším.

Trochu zo štatistiky finále,
64 súťažiach bolo celkom z 26 klubov, najpočetnejšie zastúpenie, po 5 strelcov mali 4 kluby,
zhodou okolností:
2 slovenské kluby a to ŠKP Bratislava a Strelecká akadémia PaedDr. Štefana Bumbála z Nového
mesta nad Váhom
a 2 české kluby a to Olymp Ostrava a SSK Policie Ostrava
Súťažilo 34 slovenských a 30 českých strelcov, 25 strelcov malo do 18 rokov, 22 strelcov od 19
do 45 rokov a 17 strelcov malo nad 45 rokov. 44 bolo mužov a 20 žien.
V štvorčlenom finále boli 3 zmiešané česko-slovenské páry a jeden čisto český pár.
Z finalistov si len jeden zabudol svoju cenu, tak mu ju nejako budeme musieť doručiť do Plzne,
dvaja strelci na 5 -8 mieste si neprevzali cenu a diplomy, tiež to nejako vyriešime.
V tombole vyšlo na každého, ďakujeme všetkým, ktorí nám do tomboly prispeli, keďže nezvýšilo
nič, tak asi všetky ceny v tombole boli zaujímavé.
Na bezproblémovom priebehu pretekov sa podieľalo množstvo ľudí, vymenovať ich všetkých by
zabralo veľa miesta, takže dúfam, že sa neurazia všetci ktorých menovite nespomeniem,
spomenul by som len štyroch,:
Pavla Kuča s jeho tímom, ktorí nám pripravili halu a perfektné podmienky, vidno, že sú skúsení a
zohratí tím a v priebehu dvoch mesiacov zorganizovali dva najväčšie vzduchovkové preteky na
Slovensku
Josefa Valvodu s tímom rozhodcov, ktorí sa postarali o výsledky v papierovej podobe a
bezproblémový športový priebeh súťaže, vidno, že to nerobili prvý krát. Pri papierových terčoch
chcem poďakovať aj pánovi Bencovi, že odsúhlasil použitie dvoch vyhodnocovacích mašiniek
DISAQ aj napriek tomu, že online liga a jej živé finále sa uskutočnilo bez podpory SSZ
Jaroslava Mišove, ktorý nám zabezpečil okamžitý prenos výsledkov z elektronických terčov
Inband do výsledkových listín. Preteky na elektronické terče Inband sa na Slovensku uskutočnili
len druhý krát, takže sa ešte vylaďuje spracovanie výsledkov, ale elektronické terče fungovali
bez jedinej chybičky, strelci boli spokojní, takže ich na jeseň môžeme nasadiť na preteky
v kluboch, ktoré budú mať záujem o ich zapožičanie.
A nakoniec spomeniem spoločnosť Angemy, ktorá sa nám postarala o krásne štartovné čísla,
vysačky, nálepky a všetky reklamné banery sponzorov pretekov.

Verím, že všetci strelci si budú ceniť nálepku na zbrani, lebo nálepky sú jedinečné, každý strelec
mal svoju vlastnú a nikto iný na svete už takú nebude mať.

Preteky mali netradičný formát, asi svetový unikát, kombinácia puškára a pištoliara v
zmiešanom páre je experiment, ktorý sa možno ujme, pretože všetkým sa taká kombinácia páčila
a strelci dostali možnosť sa vzájomne spoznať.
Nezaznamenali sme žiadne protesty až na reklamáciu hudby na strelisku, čo sa nepáčilo
jednému trénerovi, že hudba komplikuje sústredenie strelcov, čo je v skutočnosti aj pravda a tak
sme hudbu stlmili a neskôr celkom vypli, pretože potom ju už nahradilo povzbudzovanie
divákov počas finále.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa súťaže zúčastnili, prišlo všetkých 64
nominovaných, prítomní náhradníci v hale tak nedostali príležitosť, aj keď sme takmer
potrebovali 3 puškárov, pretože traja strelci nastúpili do druhej zmeny už keď bežal nástrel a
takmer to nestihli.
Zo strany zúčastnených padala rovnaká otázka, či budú aj ďalšie ročníky súťaže, tak musíme
popremýšľať nad formátom, osloviť sponzorov . Verím, že nebude nutné strieľať len online ako
to bolo v tomto prvom ročníku, ale ak áno, už máme skúsenosti, ktoré vieme využiť.
Na organizáciu súťaže sme dostali množstvo reakcií, asi by stálo zverejniť aspoň jednu z nich:
Dobry den vsem organizatorum a zejmena panu Mlynarcikovi,
Pardini online liga byla skvela napln jinak strelecky chude zimy. Perfektni organizace
napovidala, ze i finále bude pekna soutez, akorat s trosku jinou formou a nevidanymi cenami.
Z pohledu „zavodnika“ se mi ucast na finalovem zavode jevila jako snadna, vzdyt neslo o body do
zebricku a ani nemohl vzniknout spatny porovnatelny výsledek na 40/60 ran.
Proste pohodova soutez mezi lidmi, kteri se casto znaji osobne, nebo aspon z online ligy.
Ze je vse jinak mi doslo ve chvili, kdy jsem (s ohledem na letni pocasi a vzdalenost 600 km)
nakracel v sandalech do nadherne haly, kde byla atmosfera jak na mistrovství republiky. Az jsem
se zastydel a litoval, ze nemam aspoň klubove triko.
No tak aspon predvedu, ze trosku trefuju, neni duvod k treme. Uz v nastrelu bylo jasne, ze se
zase pletu a ze vlastni hlavu tak snadno neoklamu.
Kombinace nadeje na zisk fantasticke vyhry a vedomi zodpovednosti k druhemu clenu paru se
ukazala jako znicujici. Videl jsem to i na jinych, ale jenom ti opravdu nejlepsi s tim dokazali neco
udelat, ale casto nepomohlo ani to. Bez porce stesti to neslo.
Ten závod byl uplne jiny, nepredvidatelny, plny emoci a zejmena pro ty, kdo měli stesti
postoupit do dalsich kol prinesl vzacnou prilezitost prozit v jednom dni nekolikrat finalovy stres,
coz musí byt napr. pro dorostence drsna skola. Ohledne formy event. pokracovani nemam pro
premiru dojmu zatim jasno a je to na zkusenejsich a take uz jsem hlavou venku na kulich.
Pane Mlynarcik znovu moc dekuju za online ligu, jak nas prvni cast zabavila a udrzela aspon
trosicku juniora v treninku, o tom jsem Vam uz psal, ale pak mi pomohla jeste vice.
Dekuju Vam a skvelemu tymu organizatoru za to obrovske nasazeni pri priprave a realizaci
finaloveho zavodu. Specialni dik zaslouzi sponzori za tombolu a ceny za umisteni – takovou
kvalitu a mnozstvi asi nikdo z nas jeste na streleckych závodech nevidel.
Dekujeme za skvely závod. M. Kubes st. a M. Kubes jnr.

Z tejto a podobných reakcií je zrejme, že PARDINI online liga splnila svoj účel, motivovala
strelcov trénovať a súťažiť v dobe, keď sa nič neorganizovalo a nakoniec najlepším dala
príležitosti si otestovať svoje schopnosti a možnosť si vyskúšať čo mnohí ešte ani nezažili
a popritom sa mohli zabaviť. Poďme sa streľbou baviť a toto je jedna z ciest ako.
Takže nakoniec už len možno výsledky, ktoré vyjadruje fotografia:

Zľava druhí Milan Prusek, Martin Kubeš jnr., prví Martin Cunda, Diana Beniková a vpravo tretí
Jakub Hudymač a Vladimír Rozina, všetci s veľmi hodnotnými cenami.
Viac o pretekoch, podrobné výsledky, foto, dokumenty, reakcie účastníkov si pozrite na:
https://www.strelcom.sk/Diskusne-temy/115-Zive-finale-PARDINI-Slovakia-online-ligyMartin-12-6-2021/
Peter Mlynarčík
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