
Velká cena Středočeského kraje 
 5. a 6. února 2011 v Kluku u Poděbrad. 

 
Soutěž proběhla úspěšně (jako už osmkrát v minulých letech). Zúčastnilo se zde mnoho 
střelců ve všech věkových kategoriích, celkem bylo zaregistrováno 395 startů ! 
 
Rád bych připomněl dobrovolné pracovníky – funkcionáře – bez kterých by se tato soutěž 
nemohla uskutečnit. V pátek odpoledne 4.února se ještě v hale hrál tenis a večer zde stály tři 
střelnice (s přitahovacím terčovým zařízením, s posuvy pro střelbu vleže a finálová střelnice). 
Je to spousta materiálu, který se musí do haly dopravit, naistalovat a v neděli odpoledne po 
skončení posledního závodu a po vyhlášení výsledků se musí střelnice rozebrat a odvézt. 
Vůbec to není samozřejmé, je s tím hodně práce a vyžaduje to hodně obětavosti. Všem těm 
funkcionářům a také všem rozhodčím patří uznání a díky. Bez jejich práce ve volném čase 
by nebylo možné uskutečnit jak tuto Velkou cenu, tak ani další závody a tréninky. 
 

Ve Velké ceně Středočeského kraje  
se ve dvou dnech uskutečnilo 19 
závodů v různých disciplínách a 
kategoriích střelby ze vzduchových 
zbraní. V soutěži jsme zaznamenali 
celkem 395 startů. 
 
Ve věkových kategoriích mládeže 
do 14 let startovali střelci v obou 
dnech celkem 125krát, 
V kategorii dorostu do 18 let bylo 
celkem 83 startů. 
 
Střelci ve věkových kategoriích do 
18 let zde zaznamenali 208 startů, 
což je více než polovina  všech 

startů a tedy mládež do 18 let svou aktivitou převýšila starty juniorských a seniorských 
kategorií. 
 
V soutěži byl také dvakrát vyrovnán český rekord v disciplíně VzPu 30 (absolutní nástřel 
300 b., tento rekord nelze překonat, pouze vyrovnat). 
 
Poprvé v historii Velké ceny pořadatelé pozvali střelce z Bratislavy, kam středočeští střelci už 
několik let jezdí na mezikrajovou a vlastně i mezinárodní soutěž „POHÁR PREDSEDU  
Bratislavského samosprávneho kraja v streľbe zo vzduchových zbraní“. Jako první takovou 
„akci“ Středočeské KS pozvalo střelce ze Slovenska. Vzhledem k nepříliš vhodnému termínu 
(na Slovensku se v sobotu konalo Mistrovství) se zúčastnil jen jeden dvoučlenný tým 
z Bratislavy a jeden z Jihomoravského kraje.  

Výsledky byly velmi vyrovnané: 

 
 



 
PODĚBRADSKÝ  POHÁR 

Vložený  závod při Velké ceně Středočeského kraje ve dvoučlenných týmech 
 

Podmínky: 

Závod dvoučlenných týmů, účastníků VC Středočeského kraje v neděli 6.2.2011 
Z disciplíny VzPu 60 se do závodu počítají první čtyři desetiranné položky. 

 

Pořadí Tým Střelec 1.pol. 2.pol. 3.pol. 4.pol. Celkem Centr. 

Bartůňková 
Katka 

99 97 96 95 387  1. Jihomoravský 
kraj 

Matouš 
Milan 

92 88 97 95 372  

 759  

Vizváry 
Michal 

94 92 92 95 373 14xC 2. Kraj Bratislava 

Bendel 
Michal 

94 96 99 96 385 17xC 

 191 758 31xC 

Slavatová 
Kristýna 

95 98 97 97 387 18xC 3. Středočeský 
kraj 

Geiger Jan 94 93 92 92 371 13xC 

 189 758 31xC 

 

Karel Chmel st. 


