Lovecký parkúr a compak sporting v roce 2017

Shrnutí ČP v disciplíně lovecký parkúr.
1. Kolo- soutěž se konala na střelnici Ustaleč v termínu 15.4., zúčastnilo se jí 114 střelců a
vítězem se stal Pavel Zázvorka.
2. Kolo- soutěž proběhla na střelnici Vráž dne 3.6., z přítomných 105 střelců se celkovým
vítězem stal Milan Rybín.
3. Kolo- soutěž byla pořádána na střelnici Bzenec-Přívoz v termínu 17.-18.6, jednalo se zároveň
o Mistrovství České Republiky v disciplíně lovecký parkúr, a zúčastnilo se jí 119 soutěžících.
Mistrem ČR v kategorii senior se stal Milan Rybín, kat. veterán vyhrál Jaromír Uher, v superveteránech Milan Otáhal, v ženách Michaela Štenglová, a v juniorech zvítězil Martin Divíšek
mladší.
4. Kolo bylo již tradičně uspořádáno v půlce letních prázdnin 29.-30.7. na střelnici Doubrava, a i
když měl pořadatel Pavel Zázvorka plné ruce práce s celkovou přípravou, tak v téhle soutěži
s přehledem zvítězil.
5. Kolo se konalo 2.9. v Dnešicích a střílelo se 150 terčů za jeden den. Soutěže se zúčastnilo 80
soutěžících a celkovým vítězem se stal opět Pavel Zázvorka.
6. Poslední kolo se tradičně pořádalo na střelnici Vráž 7.10., vyšší obtížnost terčů jenom
podtrhla blížící se konec střelecké sezóny a finálový závod Českého Poháru. Vítězem se stal
Miroslav Jankovský.

Compak Sporting
Uspořádat Mistrovství ČR v disciplíně Compak Sporting si vzal na starost tým ze střelnice Dnešice,
kdy v termínu 27.-28.5. připravili soutěž s bohatým doprovodným programem. MČR v kat. senior se
v této disciplíně stal Pavel Špaček a obhájil tak loňské vítězství, kategorii veterán vyhrál Jiří Lengyél,
kategorii superveterán Milan Otáhal, ženy Michaela Štenglová, a v juniorech vyhrál Michal Můčka.

Z mezinárodních soutěží patřily mezi největší v disciplínách lovecký parkúr a compak sporting
následující:




11.-14.5., Polsko, kdy se v Bydgoszczi pořádalo Mistrovství Evropy v disciplíně compak
sporting, soutěže se zúčastnilo z ČR 18 střelců.
8.-11.6. se konalo Mistrovství Evropy v loveckém parkúru v Anglii (Lulworth Castle) a Česko
zde zastupovalo 10 soutěžících.
5.-9.7. vyjelo nejvíce Českých střelců v počtu 28 na Mistrovství Světa v loveckém parkúru do
nedalekého Maďarska, střelnice Galgamacsa.

Příští rok 2018
V roce 2018 je plánován Český Pohár opět v šesti kolech, bohužel nám ukončila spolupráci střelnice
Ustaleč, proto volné místo nahradí soutěž na střelnici Javorník.
Termíny soutěží budou zveřejněny na webových stránkách.
MČR v loveckém parkúru se uskuteční na střelnici Doubrava a MČR v disciplíně compak sporting se
plánuje na Moravě, kdy střelnice a termín budou v nejbližší době upřesněny a zveřejněny.
V nové střelecké sezóně 2018 je předběžně dohodnuto s pořadateli soutěží, zahrnutých do českého
poháru a mistrovství ČR v disciplínách lovecký parkúr a compak spoting pod hlavičkou ASAT, snížení
startovného pro juniory o 50% z celkové částky. Kromě toho se i dále jako organizace budeme snažit
zpřístupnit střílení dalšími kroky mladé generaci a přivést nové talenty k této sportovní disciplíně.

Závěrem bych rád poděkoval všem pořadatelům vrcholných soutěží za jejich práci, a taky všem
rozhodčím, kteří dbají na pravidla a tím zvyšují úroveň soutěží.
Střelcům přeji v dalším střeleckém roce hodně zdraví, dobrou mušku a spokojenost se svými
výsledky.

Výkonný prezident pro lovecký parkúr a compak sporting
Igor Můčka

