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V roce 2017 stejně jako loni veškeré závody Českého poháru byli zastřešeny generálním sponzorem
firmou Sellier & Bellot. Naplánovali jsme čtyři základní kola a finále . Ze součtu základních kol se
odečetl nejhorší výsledek a k tomuto se připočetlo povinné finálové kolo. Celkový výsledek pak určil
vítěze jednotlivých kategorií a celkového vítěze „ Slellier & Bellot cup“.
Ročník 2017 jsme zahájili prvním kolem 8. dubna ve Vlašimi. Na výsledcích některých střelců byla znát
zimní přestávka, ale především se projevila obtížnost střelnice kombinovaná se zhoršenou viditelností
terčů. Vítězem prvního kola byl nakonec po rozstřelu Pavel Bulík před Jiřím Gachem a Martinem
Bořutou. Druhé kolo proběhlo na střelnici v Písku 6.května. Ani o písecké střelnici nelze říci, že by
patřila k těm jednoduchým, ale celkové výsledky zde byli výrazně lepší. Zvítězil Martin Bořuta před
Oldřichem Vaňharou a Romanem Hýnou. Třetí kolo bylo součásti závodu „ Velká cena Moravy “
a proběhlo 20. května na střelnici Brno – Soběšice. Závod proběhl bez komplikací a vítězem byl Václav
Vaňáč ml., na druhém místě se umístil Oldřich Vaňhara a třetí příčku obsadil Radek Kozák. Čtvrté a
závěrečné základní kolo proběhlo 3. června v Českých Budějovicích. Musím přiznat, že před
samotným závodem panovali obavy střelců o hladký průběh závodu. Důvod byl, že na této špičkové
střelnici se pravidelně nestřílí, byť v nedávné minulosti jsme zde zažili závody mezinárodní úrovně.
Přes veškeré obavy nakonec všichni zúčastnění střelci museli konstatovat, že organizačně i technicky
byl závod na velice vysoké sportovní úrovni. Čtvrté základní kolo vyhrál Jiří Gach, druhy byl po
rozstřelu Roman Hýna a třetí pak Martin Bořuta. Po odečtení nejhoršího nástřelu ze čtyř základních
kol, jme před samotným finálovým závodem museli konstatovat, že nic není rozhodnuto a je stále oč
bojovat. Samotné finále proběhlo 1.července opět ve Vlašimi. Závod samotný byl důstojným
vyvrcholením celého seriálu ČP a stanovil tak celkové pořadí ročníku 2017 v jednotlivých kategoriích.
Juniory celkově vyhrál Tomáš Poupě, kategorii ženy Iva Pohanková, před Evou Vošickou a Šárkou
Hýnovou, v kategorii superveterán zvítězil Jaroslav Moravec na druhém místě Josef Pavel a třetí byl
Jindřich Cigán. V kategorii veterán celkově zvítězil Miroslav Matějík před druhým Jiřím Malečkem a
třetím Janem Hartošem. Nejpočetněji obsazenou kategorii senior vyhrál o jediný terč Oldřich Vaňhara
před Martinem Bořutou a Radkem Kozákem. Oldřich Vaňhara zároveň získal pohár věnovaný firmou
Sellier & Bellot pro absolutního vítěze.
Českého poháru 2017 - jednotlivých kol a samotného finále se v průměru zúčastnilo 46 střelců což je
oproti loňskému roku nárůst. Díky nově složené komisi pro UT se podařilo zajistit i nové sponzory a
díky nim jsme si mohli dovolit zvýhodnit naše členy ASAT. Celkový počet registrovaných členů
v disciplíně univerzální trap se rovněž zvýšil což je rozhodně pozitivní trend.
Na základě výsledků Českého poháru byli nominovány naši reprezentanti na závody ME a MS.
ME v letošním roce proběhlo v termínu 16. – 18. června v italském Lonatu. Na tomto ME nás celkově
reprezentovalo 20 střelců v individuální soutěži a nominovaná družstva ve složení senioři Oldřich
Vaňhara, Jiří Gach, Radek Kozáka a veteráni Miroslav Matějík, Jan Hartoš, Jindřich Cigán. Všichni naši
reprezentanti bojovali ze všech svých sil o čemž svědčí fakt, že i přes úmorné vedro si mnozí nastříleli
své osobní rekordy. Pomyslnou třešničkou na dortu byla bronzová medaile našeho seniorského
družstva kdy od druhé Italie nás dělil jediný terč, první příčku obsadila reprezentace Anglie.
Poděkování však patří všem našim zúčastněným střelcům za jejich bojovnost a vytvoření celkové
přátelské atmosféry.

Sluší se poděkovat všem našim sponzorům díky nimž se nám daří pořádat důstojné závody. Jsou to
především společnosti Sellier & Bellot, Česká střelecká nadace, Česká Zbrojovka, Interflon, Asia
plantation capital, Wipak, Alimpex a ČSOB.

MČR proběhl jako samostatný závod na 200 terčů v Brně 26.- 27.2017 a součástí byl závod
tříčlenných družstev.
MČR se zúčastnilo 43 střelců a 6 tříčlených družstev. Závod proběhl za příjemně teplého počasí a díky
cateringu které pro nás zajistili manželé Eva a Jaroslav Vošický jsme měli všichni možnost mezi
položkami výborného občerstvení. Po vyrovnaném boji vítězství v družstvech vystřílela naše bronzová
trojce ve složení Bořuta, Kozák, Vaňhara. Mistrem ČR pro rok 2017 se stal Karel Pučálka před Radkem
Kozákem a Jiřím Gachem.
Sluší se poděkovat všem našim sponzorům díky nimž se nám daří pořádat důstojné závody. Jsou to
především společnosti Sellier & Bellot, Česká střelecká nadace, Česká Zbrojovka, Interflon, Asia
plantation capital, Wipak, Alimpex , ČSOB a Lesy Novák.

VRCHOLNÉ ZÁVODY ASAT V ROCE 2017
Sekce UT :
1. kolo ČP

21.4.2018 - Vlašim

2.kolo ČP

12.5.2018 - Brno

3.kolo ČP

9.6.2018 – České Budějovice

4.kolo ČP

8.7.2018 - Písek

Finále ČP

11.8.2018 - Vlašim

MČR

15. – 16.9.2018 - České Budějovice

Termíny závodů mohou být upraveny dle potřeb pořadatele a aktuálního stavu střelnic.
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