Výroční zprava za rok 2017
Rok 2017 byl pro kombinovanou střelbu rokem plným změn a očekáváni. Poté co
jsme na minulé valné hromadě rozhodli, že si tuto disciplinu necháme pod křídly
asatu, nás čekal nelehký úkol dokázat, že tento krok nebyl ke škodě tohoto parádního
stříleni.
Postupem času se podařilo doladit vztahy s čmmj a vytvořit smlouvu o spolpráci mezi
čmmj a asatem. Že to byl dobrý krok se potvrdilo na letošním ME. Je jisté, že takovou
podporu jak po stránce materiální ve formě střeliva RWS od firmy Kozap, tak po
stránce finanční ze strany ČMMJ naši střelci již dlouho neměli. Toto se zcela jistě
promítlo do výsledku jak na mistrovství evropy tak i na republikových závodech
konaných pod záštitou jak čmmj tak i asatu.
Prvním z těchto závodu bylo mistrovství republiky asatu v Kroměříži, kterého se
zúčastnilo 27 střelců, jak od nás tak i ze Slovenska. Vítězem tohoto závodu se stal
Jindřich Kořínek nástřelem 770 bodu.
Dalším závodem pak byla kombinace ČMMJ v Písku, které se zúčastnilo 21 střelců.
Tento závod vyhrál Tomáš Staněk nástřelem 781 bodů.
Vrcholem celého snažení pak bylo ME v Maďarsku. Tento závod letos střílel rekordní
počet střelců a ti naši se mezi nimi neztratili. Nejlepším naším střelcem byl Martin
Šlechta, kterému výsledek 777 bodů vynesl 5 místo v celkovém pořadí. Nesmíme také
zapomenout na naši střelkyni Michaelu Štenglovou, která parádním výkonem dosáhla
na druhé místo v kategorii žen. Závodu se také účastnili i dva junioři Jan Matulka a
Martin Divíšek. Ti svými výkony jak na domácím poli, tak i na ME ukazují, že nám
rostou dobří kombinační střelci a měli bychom je v tomto jejich snaženi jen
podporovat. Klademe si za cíl do střeleckých řad přilákat nové tváře. Je nezbytné
zaměřit se na podporu nových mladých talentů, jelikož naše reprezentační družstvo
pomalu stárne a je třeba připravit plnohodnotné nástupce s dostatkem zkušeností,
aby mohli i nadále obhajovat přední příčky a posunout náš sport zase o kousek dále.
Počátkem další sezóny přecházejí do kategorie veteránů naši historicky nejlepší
střelci, před jejichž parádními výkony lze jen smeknout.
Kvalita našich veteránů je patrná i z konečného hodnoceni letošní sezony, kdy čtvrté
místo obsadil Karel Kotrc a třetí Jindřich Kořínek. Druhé místo pak obsadil Tomáš
Staněk a nejlepším kombinačním střelcem pro rok 2017 se stal Martin Šlechta.
Cílem ASAT pro nadcházející sezónu je zkvalitnění přípravy na vrcholové závody,
zejména pak na mistrovství Evropy. Tradičně bude ASAT pořádat Mistrovství české
republiky v kombinovaném střílení na přelomu dubna a května, termín bude
upřesněn na stránkách ASAT, na střelnici v Kroměříži.

Poté bude následovat Mistrovství české republiky v kombinované střelbě pořádané
ČMMJ, rovněž v Kroměříži, termín je stanoven na konec května.
Novinkou pro nadcházející sezónu bude pořádání přípravných kempů, jejichž cílem
bude vylepšení formy střelců a podpora mladých talentů pod odborným dohledem
zkušených instruktorů. Kempy by měl být současně přípravou na Mistrovství Evropy.
Pokud se týče výběru střelců do reprezentačního družstva, hodláme setrvat u
letošního modelu, který se v praxi osvědčil, a to konkrétně výběr střelců podle
aktuální výkonnostní formy. Mistrovství Evropy se bude pořádat v roce 2018 v Itálii, o
podobě a velikosti podpory se momentálně jedná se sponzory. Rovněž doufáme
v rozumnou domluvu s ČMMJ a další úspěšnou spolupráci.
Dále plánujeme rozvinout spolupráci se slovenskými kolegy, jež se věnují
kombinované střelbě, a tato je u nich na dobré úrovni.
Věřím, že nadcházející sezona bude ještě lepší než ta letošní.
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