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OCRA CZ nejsou jen extrémní
překážkové závody

PŘEDSTAVUJEME

OCR je velmi mladý a stále se rozvíjející
sport. Všestrannost tohoto sportu dává
možnost mnoha sportovcům vyniknout
nebo se právě k všestrannosti postupně
dopracovat. Běh, ručkování, šplh, kruhy,
překonávání různě vysokých bariér, balanční překážky nebo nošení velké zátěže – to vše musí sportovec na jednom závodě zvládnout.
OCRA CZ je organizací, která se rozhodla sdružovat aktivní členy v oblasti OCR
sportu, tedy extrémních překážkových závodů, a zdravého životního stylu. Poslední
dobou své aktivity zaměřujeme primárně
na dětské závodníky a mládež, u kterých
vidíme velký potenciál. Obzvlášť proto, že
dnešní doba nahrává spíš sedavému životnímu stylu a digitalizaci, je OCR takovým
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AKTUALITY
PRVNÍ JEDNÁNÍ RADY SDRUŽENÍ V ROCE 2020
PROBĚHLO NETRADIČNĚ V ČERVNU
V termínu 18. – 19. června 2020 se
uskutečnilo tradiční výjezdní zasedání Rady Sdružení, které již druhý
rok po sobě hostila Komáří louka
nedaleko Nové Olešné na Jindřichohradecku a zdejší pobytový areál

V červnu 2019 se jedním z členských
svazů Sdružení sportovních svazů České
republiky, druhé největší sportovní střešní organizace v zemi, stal sportovní svaz
OCRA CZ, a to na základě přidruženého členství. Nabídka sportovních aktivit
našeho Sdružení se tak rozšířila o nové
a velmi atraktivní a dynamické sportovní
odvětví, kterým jsou extrémní překážkové závody. Ale nejen o ně! Svaz OCRA CZ
se blíže představuje v letošním prvním
čísle Zpravodaje Sdružení sportovních
svazů České republiky, jehož vydávání na
čas přerušila pandemie nemoci covid-19,
která měla za následek také pozastavení
všech sportovních akcí.

OCRA CZ byla založena v roce 2012 jako
zapsaný spolek, tehdy pod jménem Obstacle Course Racing Association CZ.
V roce 2019 jsme se rozhodli pro změnu
jména díky ustálenému a stále více používanému spojení OCRA CZ, které nás celá
léta definovalo.
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ZÁLESÁKA. Výjezdní zasedání bylo
v roce 2020 prvním jednáním Rady

nou se sportem a již nyní adminis-

Sdružení. Dubnové jednání bylo
z důvodu vládních opatření proti ší-

truje vyplácení dotací v programu
Covid – Sport. Na výjezdním zasedá-

ření nemoci covid-19 zrušeno a zá-

ní Rady Sdružení se také hlasovalo

stupci členských svazů Sdružení se
tak poprvé sešli právě na Komáří lou-

o přijetí nového členského svazu.
Členové Rady Sdružení jednomysl-

ce. Program jednání byl opravdu bohatý, neboť se v něm spojila náplň

ně přijali Českou asociaci parkouru
za členský svaz (v současnosti již 17.),

jindy dvou jednání. Vyhodnocoval

a to se statusem přidruženého čle-

se tak rozpočet za rok 2019, schvaloval se plán oprav objektů Sdružení

na. Rodina sportů, které lze v rámci
našeho Sdružení a jeho členských

na letošní rok, na programu byla také
inventarizace majetku a závazků za

svazů provozovat, se tak opět rozrostla o velmi zajímavý mladý sport,

rok 2019 a mnoho dalšího. Obsáh-

který zaujme nejen děti, ale i dospě-

lým bodem jednání byly informace
z jednání s Národní sportovní agenturou, která od roku 2021 přebírá od
MŠMT ČR veškerou agendu spoje-

lé. Více o České asociaci parkouru
(ČAPk) naleznete na straně 2 tohoto Zpravodaje, kde se Vám ČAPk
blíže představuje.

SDRUŽENÍ SLAVÍ V TOMTO ROCE 30 LET SVÉHO
NOVODOBÉHO PŮSOBENÍ NA SPORTOVNÍ SCÉNĚ

zábavným zpestřením, které může přivést
děti zábavnou formou k radosti ze sportu.
DĚTSKÉ OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Naším velkým úspěchem jsou 4 dětská
otevřená Mistrovství České republiky, která se těší velkému zájmu dětských sportovců. Bohužel, vzhledem k situaci v letošním
roce (covid-19) jsme se rozhodli pro přesunutí závodu na další rok.

Děti jsou pro nás velkou motivací.
U nich je vidět rozvoj jejich
sportovního potenciálu nejvíc.
Děti na těchto závodech běží trať dlouhou
maximálně 2 km, na které zdolávají velké
množství překážek. Mezi ty nejoblíbenější
patří prolézání v blátě, které si necháváme na kladenské náměstí (kde se tradičně
závod koná) dovézt nebo přelézání vysokých zdí.

DĚTSKÉ VÍKENDOVÉ POBYTY A KEMPY
Děti jsou pro nás velkou motivací. U nich je
vidět rozvoj jejich sportovního potenciálu
nejvíc. Pořádáme pro ně pravidelně víkendové kempy a příměstské tábory, na které
jezdí i děti, které se primárně zaměřují i na
jiné sporty.
SPORTOVNÍ VZDĚLÁNÍ
Ve spolupráci s Institutem sportovního
vzdělání jsme uspořádali několik kurzů
trenéra OCR III. třídy, která zaručuje vzdělanost trenérů nejen ve sportu jako takovém,
ale je v něm kladen důraz i na správné
pohybové návyky a odborné vzdělání. Do
budoucna bychom rádi společně vytvořili
i další vzdělávací kurzy, které by našim závodníkům pomohly ke stále lepším výkonům a mohli se tak prosadit i v zahraniční
konkurenci.
Další informace včetně kontaktů naleznete
na www.ocra-cz.cz.
Veronika Preti, předseda OCRA CZ

V roce 2020 zasáhla celý svět pandemie nové nemoci covid-19 a Česká
republika nebyla výjimkou. Omezeny
byly nejen sportovní akce, ale běžný život vůbec. To ale nemění nic na
tom, že v roce 2020 slaví Sdružení
sportovních svazů České republiky
30 let svého novodobého působení
v českém sportovním prostředí. Při

této příležitosti se předseda Sdružení
Zdeněk Ertl rozhodl ocenit osobnosti
z řad funkcionářů i sportovců členských svazů Sdružení i Sdružení
samotného. Slavnostní setkání, při
němž bude vybraným osobnostem,
které navrhly samy členské svazy,
předáno ocenění za odvedenou práci, vynikající sportovní výkony a reprezentaci České republiky i našeho
Sdružení, se uskuteční ve středu
18. listopadu 2020 v rámci jednání
Rady Sdružení. Na něm budou kromě
členů Rady Sdružení přítomni také
další zástupci členských svazů a pozvaní hosté. Místo konání slavnostního setkání bude upřesněno.

DOČASNÉ OMEZENÍ SPORTOVNÍCH PROJEKTŮ
SDRUŽENÍ
Ve školním roce 2018/2019 odstartoval pod hlavičkou Sdružení sportovních svazů České republiky sportovní projekt Czech Target Sprint Open,
v rámci kterého žáci a žákyně druhých stupňů základních škol (nebo
studenti sekund a tercií gymnázií)
závodili v nové sportovní disciplíně
Target Sprint. Ta v sobě kombinuje
běh (3 x 400 m) a střelbu z laserové (vzduchové) pušky na vzdálenost 10 m. První ročník Czech Target
Sprint Open, v jehož rámci proběhly
také akce pro veřejnost, vyvrcholil dvěma finálovými koly v červnu
2019 a setkal se s velkým zájmem
z řad soutěžících i jejich vyučujících.
V září 2019 tak odstartoval druhý ročník, který byl z důvodu celosvětové
pandemie nemoci covid-19 na jaře

2020 přerušen. Z důvodu přetrvávající nepříznivé situace s nemocí jsme
se rozhodli v srpnu projekt Czech
Target Sprint Open přerušit, a to do
konce roku 2020. Jakmile to vývoj situace kolem nemoci covid-19 dovolí,
jsme připraveni celý projekt co nejdříve obnovit. Druhý projekt Sdružení, zaměřený na žáky 4. a 5. tříd
základních škol, Nebojme se pádů
bude ve školním roce 2020/2021
v omezené míře realizován. O dalším
vývoji projektů budeme včas informovat na www.sporty-cz.cz a na
www.targetsprint.cz.

POZVÁNKA
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR
V RADIOVÉM ORIENTAČNÍM
BĚHU
Tradičně v říjnu, letos konkrétně 17. – 18. října, se
uskuteční Akademické mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu. Akademici,
kteří stejně jako další sportovci, neměli v letošním
roce moc příležitostí si zazávodit, se sejdou ve Stříbrné Skalici.
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Telefon: 266 722 111

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory MŠMT ČR.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Česká asociace parkouru
se představuje
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ZAJÍMAVOSTI
IGOR KALÁB OVLÁDL JARNÍ CENU BRNA

První červnový víkend, 5. – 7. června

bovi vedlo nadmíru dobře, když bě-

2020, odstartovala na Masarykově
okruhu v Brně roadracingová sezó-

hem dvou víkendových závodů nepoznal přemožitele. Sobotní závod,

na Českomoravské asociace motocyklového sportu. Dlouho nebylo

který se jel na 7 kol, jezdec v barvách
ÚAMK ovládl v čase 15:14,040 s a dru-

jasné, zda se Jarní cena Brna vůbec

hého v pořadí Michala Chalupu po-

pojede. Nakonec dostal závod zelenou, jen se díky v té době platným

razil o více než dvě sekundy. Nedělní
závod byl naplánován původně na

epidemiologickým opatřením závodilo před prázdnými tribunami. Na

12 kol, ale kvůli komplikacím na trati
jezdci po restartu závodu absolvo-

startu třídy Supermono v kategorii

vali kol 8. A i tentokrát závodu kraloval Igor Kaláb, který zvítězil stylem

strojů do 600 ccm se představil i Igor
Kaláb, závodník týmu MBNS ÚAMK,
se strojem Daytona 675. A v početné
konkurenci 47 jezdců se Igoru Kalá-

start – cíl a druhého Chalupu porazil
tentokráte o 11 sekund, když cílovou
pásku protnul v čase 17:19,561 s.

MČR MLÁDEŽE A JUNIORŮ VE SPORTOVNÍ
KYNOLOGII HOSTILA ČESKÁ TŘEBOVÁ
a mladým psům. O tituly přijelo bojovat celkem 41 mladých psovodů.
V kategorii IGP-V se vítězkou stala
Lucie Zárubová s NO Arax Berkana
Ansuz. V kategorii ZVV1 se na 1. místě umístila Aneta Codlová s Genem.
Divácky nejvíce očekávaná katego-

Od června 2020 má Sdružení sportovních
svazů české republiky sedmnáct členských svazů. Na výjezdním zasedání Rady
Sdružení (viz strana 1) byla jednohlasně
do rodiny Sdružení přijata Česká asociace
parkouru (ČAPk). Parkour, velmi dynamická mladá sportovní disciplína, tak rozšířil
aktivity, kterým se děti, mládež i dospělí
mohou v rámci našeho Sdružení a jeho
členských svazů věnovat. ČAPk se Vám
představuje na řádcích níže.

notám a zásadám parkouru, freerunningu a l’art du déplacement, jak byly
definovány a utvářeny jejich zakladatelem
Georgem Hébertem a následovníky Davidem Bellem aj.
Činnost ČAPk:
• organizace a zastřešení akcí a soutěží na
lokální i národní úrovni
• řešení organizačních a strukturálních
věcí v ČR i v zahraničí
• dotační a právní poradenství.

PŘEDSTAVUJEME
Spolek Česká asociace parkouru (ČAPk,
anglicky: Czech Association of Parkour) je
od roku 2015 svaz sdružující a zastřešující
kluby, příznivce parkouru a instruktory.
Vytváří jednotnou parkourovou organizaci
na území České republiky za účelem propagace a podpory fyzického i psychického
tréninku v parkouru, rozvoje osobnosti, morálky, altruismu a zdravého životního stylu
členů spolku i veřejnosti.
ČAPk se hlásí k filosofickým, etickým,
morálním, tělovýchovným a dalším hod-

ČAPk se hlásí k filosofickým,
etickým, morálním,
tělovýchovným a dalším
hodnotám a zásadám parkouru,
freerunningu a l’art du
déplacement.
Zastřešující organizace:
• Sdružení sportovních svazů České
republiky, z.s.
• Parkour Earth – nadnárodní organizace
zastřešující parkourové asociace po
celém světě.

Aktivity členů:
• vedení sportovních tréninků pro děti,
mládež i dospělé
• soutěže – IMACoN (17. – 18. 10. 2020)
a pohárové soutěže (2020 odloženy
z důvodu pandemie nemoci covid-19)
• World Chase Tag – v ČR vlastní Česká
asociace parkouru pro tuto soutěž
výhradní právo
0 Mistrovství ČR a kvalifikace na
Mistrovství Evropy proběhla 28. 6. 2020
0 evropský šampionát v Londýně byl kvůli
pandemii covid-19 v roce 2020 zrušen
• jamy – celorepubliková setkání příznivců
parkouru
• kempy – členové pořádají vzdělávací
tábory
• vzdělávání instruktorů
0 vytváření konceptů a vzdělávání
budoucích instruktorů parkouru –
ÚŠ ČOS
0 spolupráce na vývoji národního
standardu instruktora.
Dílčí aktivity členů:
• natáčení instruktážních videí – pro
širokou veřejnost
• odborná literatura – příručky pro
budoucí instruktory i veřejnost
• konstrukce bezpečných a přenosných
parkourových překážek
• spolupráce při vytváření parkourových
hřišť a parků.
Současné předsednictvo (od 2. 6. 2019):
• Předseda – Patrik Gabryš,
• 1. místopředseda – Bc. Daniel Samek,
• 2. místopředseda – Mgr. Michal Filipin.

Česká Třebová je město zaslíbené sportovní kynologii. Již potřetí
se zde o víkendu 8. – 9. srpna 2020
uskutečnilo MČR mládeže a juniorů
ve sportovní kynologii – všestrannosti. Vzhledem k letošní situaci nejen u nás, ale i v celém světě, se neuskutečnily nominační soutěže a bylo
tak potřeba upravit celý scénář šampionátu. Novinkou v letošním roce
bylo přidání nové soutěžní kategorie IGP-V, která doplnila stávající
kategorie ZVV1, IGP2 a IGP3 a která
je určena začínajícím psovodům

MODELÁŘI SE ZÚČASTNILI PROGRAMU NA
LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA

Netradičně omezený provoz v době
prázdnin využilo pražské Letiště
Václava Havla k organizování víkendových akcí pro veřejnost s názvem
Runway Park 2020. O víkendu 14. – 16.
srpna 2020 byl program Runway Parku věnován oslavám 75 let od návratu československých pilotů z Anglie
do vlasti po skončení 2. světové války. Svaz modelářů české republiky
a jeho Klub leteckých modelářů ČR

se na zajištění této akce spolupodíleli. Členové SMČR se zde prezentovali
velkými modely vojenských letadel
Spitfire a Kukuruznik PO-2. Oba létající modely byly středem pozornosti
jak u mladých, tak starších návštěvníků. Všechny zaujala úroveň zpracování těchto modelů včetně těch nejmenších detailů. Navíc si pro mládež
modeláři připravili také sestavování
jednoduchých házedel.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Další informace včetně kontaktů
naleznete:
• www.capk.cz
• https://www.facebook.com/capk.cz
• https://www.instagram.com/capk.cz
• https://www.twitter.com/capk_cz
Michal Filipin, 2. místopředseda ČAPk
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rie IGP2 byla vítěznou pro Terezu
Vajnerovou s Limmet z Údolí Úpy,
která se s úctyhodným počtem
283 bodů stala Mladým mistrem
pro rok 2020. V kategorii juniorů se
vítězkou třídy a Juniorským mistrem stala Martina Nemravová s fenou Janica Aykmar. Vyhlášeny byly
rovněž tituly nejlepší obranář, stopař a poslušnost – o ně se podělila
děvčata Tereza Vajnerová (poslušnost) a Tereza Fialová (obrana a stopy). Čestná cena byla letos udělena
hned 3 závodníkům, tím nejlepším
byla Šárka Benčová. Poslední vyhlašovanou třídou byla soutěž o Nejlepší družstvo a tím se na letošním
MČR mládeže stal tým Středočeského kraje.

Telefon: 266 722 111

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory MŠMT ČR.

V roce 2020 slaví Sdružení sportovních svazů České republiky a jeho
členské svazy 30 let novodobého
působení na české sportovní scéně.
Při této příležitosti budou oceněny
osobnosti z řad funkcionářů a sportovců členských svazů i Sdružení
samotného, a to za přínos v oblasti
sportu a reprezentaci České republiky i našeho Sdružení.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Léto a podzim ve znamení
akademických šampionátů
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ZAJÍMAVOSTI
POHÁR PREZIDENTA SZBK ČR PRO LENKU
KNOLOVOU

Na

sutinovém

trenažeru

ve

O náročnosti této zkoušky svědčí

Chbanech a kynologickém cvičišti
ZKO Březenecká v Chomutově se

i to, že za posledních pár let ji získalo jen několik psovodů. Vítězkou

poslední červnový víkend uskutečnil již 18. ročník soutěže záchran-

letošního závodu se stala Lenka
Knolová s fenkou Bailey Ale-

ných psů Pohár prezidenta SZBK

basi Jílové, která správně ohlásila

ČR. Psovodi se se svými psími
svěřenci představili v poslušnosti

všechny nálezy v sutině a vysloužila si tak 174 bodů, za což si spolu se

a také v kategorii sutinového vyhledávaní ZZP3. Ta je vůbec nejtěžší

svou paničkou odvezla také pohár
za nejlepší speciál. Celkem si ze

zkouškou národního zkušebního

závodu odnesly 244 bodů a dosáhly tak na limit zkoušky ZZP3. Pohár

řádu, při které musí psi v náročném
terénu plném suti najít jak živé zavalené (figuranti), tak mrtvé osoby
(ty nahrazují speciální kadavery).

za nejlepší poslušnost za 92 bodů
si z Chomutova odváží Kateřina
Staňková s Api Force of Destiny.

MISTROVSTVÍ A PŘEBOR ČR V BIKETRIALU
HOSTILY ČESKÉ BUDĚJOVICE

Hned tři univerzitní šampionáty od
června do srpna měli na programu vysokoškoláci, kteří se věnují technickým
sportům. V červnu se uskutečnilo akademické mistrovství ČR v přesném létání, v srpnu pak byly na programu univerzitní šampionáty ve sportovní střelbě
a v plachtění.

dali v termínu 8. – 22. srpna 2020 na letišti
ve středočeských Zbraslavicích Akademické mistrovství ČR v plachtění. Z ekonomických důvodů se AM ČR konalo současně
s juniorským šampionátem v této disciplíně.
AM ČR se zúčastnilo celkem 20 studentů
z 12 vysokých škol, přičemž do Zbraslavic
dorazilo 19 mužů a jedna jediná žena.
Tereza Koubková (FS ČVUT; Aeroklub Vysoké Mýto; větroň Std. Cirrus) se v mužské
konkurenci rozhodně neztratila a obsadila
velmi pěkné 5. místo se ziskem 6,177 bodu.

BYLI JSME PŘI TOM
V termínu 19. – 21. června 2020 proběhlo
na letišti v Mostě Akademické mistrovství
České republiky v přesném létání, které se
uskutečnilo v rámci Mistrovství ČR pořádaného Aeroklubem ČR. Pořadatelem akademického šampionátu byl Klub technických
sportů FTVS UK Praha.
Mistrovství se zúčastnilo celkem 18 letců,
z nichž hned třetinu tvořili studenti pěti vysokých škol (ČVUT-FD, ČVUT, VŠE, UK, TU
Liberec). Akademickým mistrem ČR v přesném létání se pro rok 2020 stal Karel Mündel, student ČVUT-FD a člen klubu LC – ČR,
s 627 body. Druhé místo obsadil Marek Velát (ČVUT; Havlíčkův Brod) s 650 body. Třetí
místo patří Lukášovi Běhounkovi (VŠE; LC –
ČR), který získal 999 bodů.

V sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna 2020
se na Armádním střeleckém stadionu v Plzni Lobzích uskutečnilo Akademické mistrovství ČR ve sportovní střelbě. Pořadatelem univerzitního klání byl ČAATS, z.s. klub
technických sportů Plzeň. Do západních
Čech se sjelo celkem 40 sportovních střelců z řad studentů a absolventů celkem 16
vysokých škol. Ti se pak během dvou soutěžních dnů utkali v devíti střeleckých disciplínách.
V disciplíně Vzduchová puška 60 ran se z vítězství radovali Jiří Přívratský (ZČU – FAV)
a Karolína Brabcová (VOŠ ZMVS Plzeň).
Jiří Přívratský si vítězství odváží i z disciplín
Libovolná malorážka 60 ran vleže a také Libovolná malorážka 3 × 20 ran. Karolína Brabcová druhý akademický titul vybojovala
v disciplíně Sportovní malorážka 3 × 20 ran.

Akademickým mistrem ČR v plachtění se
pro rok 2020 stal Jan Viskot (FS VUT; Aeroklub Břeclav; větroň LS4b), který získal 7,135
bodu. Na druhém místě skončil Jan Zapletal (MFF UK; Aeroklub Břeclav; větroň LS8)
se ziskem 6,733 bodu. Bronz si ze Zbraslavic odváží Vít Mořkovský (IT VUT; Aeroklub
Polička; větroň ASW-24) za 6,547 bodu.

V sobotu 20. června 2020 se
v Jihočeském trialparku ÚAMK
v Českých Budějovicích uskutečnilo Mistrovství ČR a Přebor
ČR v biketrialu. I přes nepříznivé
počasí s vytrvalým deštěm se na
12 závodních sekcí vydalo hned
92 závodníků a na 400 dospělých se rozhodlo si tuto disciplínu
vyzkoušet mimo soutěž. Mokré
překážky bylo složitější zdolávat
a celý závod tak získal na náročnosti a dramatičnosti, což si někteří ze závodníků dokonce pochvalo-

vali. S náročnými podmínkami se
nejlépe vypořádal Vojtěch Hříbek
v kategorii U14, který jako jediný
zvládl závod bez trestného bodu
a ovládl tak závod ve své kategorii.
V kategorii Class 1 zvítězil Václav
Kolář, v Class 2 kraloval Jaromír
Kašpar, titul z Class 3 si odvezl
Martin Damborský. Eliška Hříbková zvítězila v kategorii U16, Věnek
Valenta se radoval v kategorii U12,
Matyáš Buriánek pak v kategorii
U10 a Eliška Mudrychová zvítězila
v kategorii Class F.

PO ÚTLUMU KVŮLI PANDEMII ZÁVODÍ I VOJÁCI
V ZÁLOZE

Akademické mistrovství ČR v plachtění
bylo vyvrcholením regionálních kvalifikačních soutěží, kterých se v letošním roce
zúčastnilo 68 studentů a 9 studentek
vysokých škol. Dvacet nejlepších se pak
představilo ve Zbraslavicích na univerzitním šampionátu.

Disciplínu Vzduchová pistole 60 ran ovládli Pavel Schejbal (ZČU) a Anna Dědová
(ZČU – FAV). Ta se stala vítězkou i v disciplíně Sportovní pistole 30+30 ran. Pavel
Schejbal přidal druhé vítězství v disciplíně
Libovolná pistole 60 ran.
Matěj Rampula (ZČU – FAV) vybojoval taktéž dva tituly akademického mistra ČR a to
v disciplínách Sportovní pistole 30+30 ran
a Rychlopalná pistole 2 × 30 ran. Akademickou mistryní ČR v disciplíně Sportovní malorážka 60 ran vleže se stala Vlasta Bartoníčková (ZČU, FPE).
Aeroklub Zbraslavice ve spolupráci s Klubem technických sportů FTVS UK uspořá-
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Svaz vojáků v záloze ČR spolu
s Klubem vojáků v záloze Staré
Brno uspořádaly v sobotu 27. června 2020 na střelnici v Drahanech
nedaleko Prostějova závody O pohár KVZ Staré Brno. Závodu tříčlenných družstev a jednotlivců
se zúčastnilo 39 sportovních
střelců rozdělených do 13 tříčlenných družstev. Soutěžilo se v šesti
disciplínách ve střelbě z velkorážové pistole, revolveru, útočné pušky,
PDW a brokovnice. Soutěž družstev
ovládlo družstvo SVZ ČR ve slože-

ní Svatopluk Senevič, Oldřich Přecechtěl a Karel Krátký s celkovým
počtem 1716,45 bodu. Druhé místo
bralo družstvo BMSS 2 (Petr Sedláček, Dag Sedláček, Ivan Chrastina; 1715,08 bodu), bronz získalo
družstvo BMSS Brno (František
Matyšek, Michal Kotlán, Petr Přibyl;
1694,96 bodu). Z jednotlivců byl
nejlepším střelcem Michal Kotlán
(615,24 bodu), druhé místo obsadil
Oldřich Přecechtěl (601,78 bodu),
třetí místo za 589,19 bodu získal
Ivan Chrastina.

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete
na www.sporty-cz.cz.
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Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory MŠMT ČR.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

