
    
 

Medailové umístění mladých střelců 
 
  
  
 
 V sobotu 2. dubna 2011 zavítala početná výprava střelců ze Středočeského kraje na 
Mistrovství České republiky mládeže, které se konalo letos v Praze. Pořadatelem této 
soutěže se ujal oddíl SSK Delta Praha, místo konání hala TJ Ruzyně, která je umístěna 
v těsné blízkosti vazební věznice Ruzyně. Soutěže se zúčastnilo celkem 127 střelců. 
  
 V kategorii chlapci do 12 ti let svou první medaili z mistrovské soutěže získal Filip 
Nepejchal z oddílu SSK DDM Kolín, který výkonem 299 obsadil třetí místo. Svým výkonem 
zároveň pomohl k zisku titulu Mistr České republiky družstev v kategorii do 12 ti let, kdy 
spolu s Karlem Míškem z Brandýsa 298 bodů a Radkem Tichým z Rakovníka 295 bodů, 
nastříleli 892 bodů, jen 4 body za dosud platným rekordem. Ve stejné disciplíně ale 
v kategorii dívky do 12 ti let se na pěkném pátém místě umístila Adéla Gürtlerová nástřelem 
293 bodů, jenž spolu se svým bratrem Filipem 297 a Janem Cestrem 298 získali druhé místo 
pro oddíl ASK Brandýs nad Labem nástřelem 888 bodů. Další Středočeské družstvo ve 
složení Tichý, Píša, Holec obsadilo 10 příčku. 
  
 Ve stejné disciplíně v kategorii dívky do 14 let podala velmi pěkný výkon Kateřina 
Paprocká z oddílu SSK DDM Kolín, která obsadila nástřelem 296 v silné konkurenci dívek 13 
místo. Svůj slabší den měla nadějná Alena Šilhová z SSK Benešov, která výkonem 291 
skončila dvacátá. V nejsilnější kategorii chlapci do 14 ti let, kde startovalo celkem 57 střelců, 
si nejlépe vedl Petr Chmel, který výkonem 298 obsadil 7 místo. Družstvo ve složení Chmel, 
Bouše, Šilhová, obsadilo až 12 místo z celkových 23 zaregistrovaných družstev výkonem 
884 bodů. Druhé Středočeské družstvo ve složení Paprocká, Karásek, Gladkov  se umístilo 
na hezkém sedmém místě nástřelem 887 bodů. Na 17 místě skončilo klubové družstvo ASK 
Brandýs ve složení Kliment, Demjan, Hüttl nástřelem 878 bodů, na čtrnáctém místě skončilo 
družstvo DDM Kolín ve složení Pokorný, Lapáček, Uher výkonem 883 bodů. Škoda neúčasti 
favorita soutěže Davida Vaníčka z Poděbrad, který se na MČR údajně nestihl přihlásit a 
Richarda Krause z Brandýsa, který se letošních závodů neúčastní. Všem členům, kteří 
startovali za dužstva Středočeského krajského sdružení ČSS bylo zpětně proplaceno 
startovné. 
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