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Vážení športoví priatelia, 

 

 Už nám ostávajú len tri nominačné súťaže (SAV Bratislava, Holíč, Košice). Stav postupových 
rebríčkov sa už zásadne nezmení. Tak som si dovolil , pre moju potrebu, rozhodiť postupové rebríčky 
na mužov, ženy a seniorov a seniorky (pre zjednodušenie ďalej len dospelí a seniori). A z poznatkov, 
ktoré som takto získal som sa zamyslel  nad možným časovým rozpisom a možnosťami nominácie, 
v prípade, že by došlo k rozdeleniu dospelých a seniorov.  

 Pri každej úvahe musíte rešpektovať fixné, nemenné veličiny, Sú obmedzujúcim faktorom, 
ktorý v túto chvíľu neviete prekonať. V prípade M SR guľa 2022 sú 2.  

1) Odstrieľať disciplínu LPi 60/40 v sobotu alebo v nedeľu je komplikované. Reinštalácia 
terčových zariadení po LPi 60/40 na puškové ascory je personálne aj časovo náročné. Táto 
disciplína musí byť v piatok a reinštalácia terčového zariadenia sa urobí v „noci“. Ale nemám 
presnú predstavu o tomto procese, možno sa mýlim. 

2) Nakúpenie 10 ks pištolových ascorov bol najväčší omyl v histórii SSZ. Dá sa to prirovnať 
k nakúpeniu 1 ks topánky.  Nepredstaviteľne to obmedzuje organizáciu a priebeh súťaží  
a bude to výraznou bariérov aj pri nominácii a priebehu M SR v guli 2022. Paradoxne, práve 
rozdelenie mužov a seniorov by mohlo čiastočne eliminovať tento nepriaznivý stav. Ale o tom 
až ďalej. 

Nebudem teraz predkladať moje názory na odstránenie týchto bariér. Mám ich jasné. Nič by 
to však pre rok 2022 neriešilo. Vráťme sa k možnostiam nominácie. 

Súťaže na 50 m strelišti sú jasné. V piatok LPi 60/40 – mužo, seniori – 30 stavov. Bez 
problému. A s veľkou pravdepodobnosťou bude možné seniorov rozdeliť na S1, S2, S3. 

V sobotu ležačka. Mužov a seniorov s nominačným výsledkom nad 570 je zatiaľ 26. Keby aj 
v Košiciach a Holíči nejaký pribudli nie je to pri 30 stavoch problém. 

V ďalších zmenách (2  - 3) ženy, seniorky a mládež. Pri 30 stavoch a ascoroch žiadny problém. 

V nedeľu 3x20. Budeme radi ak nájdeme pretekárov na 2 zmeny. Vo všetkých vekových 
kategóriách. Je to krutá realita. Ale vidím tu iný problém. Medzi mužmi – profesionálmi z Dukly 
a ostatnými mužmi – väčšinou  seniormi, je prirodzene cca 30 bodový rozdiel. Takáto súťaž nemá 
športovú etiku a logiku. Bolo by žiadúce rozdeliť mužov a seniorov. Vzniknú dve výkonnostne 
vyrovnané kategórie. 

A presuňme  sa na 25 m strelište, t.j. na pištolové disciplíny. Prvá z nich, LPi 60/40, sa musí 
strieľať v piatok. Podľa menovitého zoznamu pretekárov, u ktorých sa predpokladá nominácia na túto 
disciplínu, ako aj na ostatné pištoľové disciplíny,  na túto disciplínu najviac naväzujú  ŠpPi a Vpi. 
Naopak úplne sa vylučuje náväznosť na RPi. To je všetkým historicky známe. 

Z uvedeného dôvodu, pre ušetrenie viacnásobného cestovania alebo zbytočného 2 nočného 
prespávania by v sobotu jednoznačne mali byť disciplíny ŠpPi a Vpi. Sú to príbuzné disciplíny, aj keď 
zatiaľ strieľame  ŠpPi na ascory aj papier a Vpi výhradne na papier. 



To čo sme ticho tolerovali  v roku 2022 na extraligách a iných súťažiach v Košiciach aj 
Príbelciach, že časť pretekárov totožnej kategórie strieľa tú istú disciplínu na ascory a duhá časť na 
papier je na M SR neprípustné.  Celá kategória musí strieľať na totožné terčové zariadenie. Musia byť 
jednotné regulárne podmienky pre všetkých v jednej kategórii. 

Pri 10 ascoroch, z ktorých pri dodržaní pravidiel je použiteľných len 8, by pri maximálne troch 
zmenách, ktoré môžeme z časového hľadiska na M SR  urobiť, mohlo štartovať v disciplíne ŠpPi vo 
všetkých kategóriách len 24 pretekárov. A to je pre 8 vekových kategórií neprijateľné. 

A dostávame sa k tomu, čo som naznačil v predchádzajúcej časti tohto príspevku. Odčlenenie 
mužov a seniorov môže vyriešiť tento problém. Seniori sú totiž najpočetnejšou vekovou kategóriou v 
ŠpPi. A ako odčlenená, uzavretá kategória, by mohli strieľať na papier. Ostatné kategórie na ascory.  
A všetko by bolo regulárne a v súlade s pravidlami ŠS. 

Bolo by možné nominovať 24 seniorov na papier a 24 pretekárov všetkých menších kategórií  
na ascory. V prípade, že by počet ascorov nepostačoval, nie je problém znížiť počet seniorov a nechať 
strieľať niektorú malú vekovú kategóriu kompletne tiež na papier. Asi by bolo tiež možné rozdelenie 
seniorov na S1, S2, S3. Boli by dodržané pravidlá ŠS. 

Sobotu by uzavrela disciplína VPi. Strieľa sa na papier, môže byť nominovaných 16 
pretekárov. Rozčlenenie na mužov a seniorov je možné. Všetci budú mať rovnaké podmienky. 

Ostali nám ŠtPi a RPi.  Sú to dynamické športové disciplíny, ktoré vo veľkej časti majú iné 
personálne obsadenie ako statická disciplína LPi 60/40, ale aj disciplíny  ŠpPi a VPi. Nutne by sa mali 
strieľať v nedeľu. Samozrejme existujú pretekári, ktorí strieľajú všetko. Ale väčšine pretekárov v ich 
umiestnení na nedeľu to ušetrí náklady na zbytočné cestovanie a zbytočné úhrady nocľažného.  

Sú to disciplíny kde jedna zmena trvá cca 1 hodinu. Dá sa ich robiť viac ako pri ŠpPi a VPi. 

Pri ŠtPi nie je problém hneď ráno urobiť 2 zmeny. Na 8 ascoroch 16 pretekárov. Žiaľ, viac ich 
aj tak nemáme.  

V RPi je 10 ascorov najväčší problém. Využívame strelnice len na 50 %. Jediným riešením, 
obdobne ako u ŠpPi, je rozdelenie na mužov a seniorov. Muži a mládež na ascory a seniori na papier. 
Je to jediná guľová olympijská disciplína a musíme podporovať každého, kto ju ešte strieľa. Môže nám 
vychovať nových pretekárov v tejto disciplíne. Toto je vážna úloha pre nominačnú komisiu na M SR 
v guli 2022. A nie je problém urobiť 4 zmeny RPi. Keď M SR skončia v nedeľu o 16.00 nie je to žiadna 
katastrofa. Sú len raz do roka. 

Pýtal som sa účastníkov kombinovaných pretekov ascor – papier, čo im najviac vadilo. Názory 
boli totožné. Dvaja veliaci na jednej palebnej čiare. Ľavá a pravá strana strelnice. Totožné pokyny 
časovo nekoordinované. Extrémne nezvyklý rušivý moment. Ale je veľmi  jednoduché sa mu na M SR 
vyvarovať. Jeden veliaci pre obidve strany strelnice. Iba jeden povel štart pre obidve strany strelnice. 
Pre ascory aj papier. Pretekári si ani neuvedomia, že strieľajú na ascory a papier. A všetko bude 
v pohode.  

Na záver niečo mimo tému a možno extrémne dôležité pre túto tému. Po zverejnení môjho 
prvého príspevku som mal rozhovor s mojou mladšou členkou, síce už tiež seniorkou, ale nikdy 
nebola na M SR seniorov. A pochopil som, že kto tam nebol nemôže pochopiť, že tieto súťaže (M SR 
a M SR seniorov) sa nesmú vylučovať. Nemôžu, lebo sú absolútne neporovnateľné. 

Možno dvaja zo súčasného vedenia SSZ sa zúčastnili tejto súťaže. Zažili spoločnú 
večeru účastníkov na vzduchovkovej strelnici a schôdzu klubu veteránov. A večerné 



spoločenské diskusné posedenie. Absolvovali súťaž, kde od ukončenia preteku sa čaká do 
večera na vyhlásenie výsledkov. Kde sa výsledky vyhlasujú až večer, za účasti všetkých 
pretekárov. Účastníci sedia pri stoloch so skromným občerstvením na vzduchovkovej strelnici 
a vyhlásenie trvá hodinu a možno aj dve. Kde každá účastníčka podujatia dostane červenú 
ružu. Kde nám prídu spestriť večerný program kultúrnym vystúpením krojované deti 
z Príbeleckej ZŠ. A súťaž končí raňajkami. Až po nich je rozchod. 

Stretnutie sa ľudí, ktorí vybudovali základy slovenského strelectva a SSZ. 
Zaspomínaním si na tých, čo nás opustili. V našom klube sú to tento rok Jožko Laca a Stano 
Ciprys. Ten dedo Ciprys Záhorák, ktorému sme pred 12 rokmi na 80 darovali obrovskú tortu 
a potom ju krájali na 80 dielov, aby sa ušlo každému účastníkovi. A ktorý 85 ročný dokázal 
porážať 70 ročných súperov. A bol členom ČH Bratislava od roku 1952.  

Každý rok čakám, či sa ukáže Ťoťo Urbančok, René Burián, Milan Terem st. a mnoho 
ďalších. Nekonečne ma potešilo, keď sa pred dvomi rokmi ukázal Vlado Plevko, K streľbe sa 
vrátil Marian Rácek. Každý sme z iného regiónu, každý má informácie o iných kamarátoch, 
ktorých sme aj desiatky rokov nevideli a ktorí sa kedysi zaslúžili o rozvoj nášho športu. 
Zaspomíname si na nich, na to čo sme spolu zažili. A cestou z Príbeliec sa vždy zastavím u MŠ 
Jura Juríka a porozprávam mu ako bolo a kto tam bol. Už má 88 a nevládze ísť osobne do 
Príbeliec. Toto všetko mi vracia spomienky na moju streleckú mladosť. 

A niekto si dovolí prehlásiť, kto bol tam nemôže ísť inde. Akoby išlo o hody v Hornej 
a Dolnej Maríkovej. Je mi z toho smutno. 

  

 

 Pozdravujem všetkých, Vinco   K u b í k 


