
 

 

 

 

EUROPEAN YOUTH LEAGUE CHAMPIONSHIP 

Innsbruck, RAKOUSKO 

27.5. – 29.5.2022 

Ve dnech 27.-29.5. 2022 se v Rakouském Innsbrucku konalo regionální kolo Evropské 

ligy mládeže (EYLCH). Na tuto soutěž se probojoval jak tým puškařů, tak i pistolářů, a to díky 

výsledkům ze závodů SCOPI CUP, který jsme si předem zvolili jako kvalifikační soutěž. Výsledky 

se následně posílaly ředitelce závodu paní Ghislaine Briez. Do tohoto regionálního kola 

Evropské ligy mládeže se dále kvalifikovaly týmy Itálie, Rakouska, Maďarska a Španělska. Naše 

barvy hájili za pušky Vojtěch Záborec, Matěj Bandas, Lucie Machová a Iva Vykoupilová. Za 

pistole startovali Martin Cunda, Ondřej Tenk, Vlasta Horáková a Anna Miřejovská.  

Tento závod je výjimečný tím, že družstvo tvoří čtyři mladí sportovci do 18-ti let, vždy 

dvě dívky a dva chlapci. Všechny zúčastněné týmy střílí proti sobě, každý proti každému. 

Družstva jsou čtyřčlenná a střílí vždy jeden sportovec proti jednomu z druhého družstva, a to 

deset ran. Po skončení desetiranné položky získává sportovec s vyšším nástřelem dva body. 

Pokud mají oba stejný výsledek, získává každý po jednom bodu. Takto se střílí celkem čtyři 

položky. Vítězný tým získává do celkového pořadí jeden bod.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cesta do Innsbrucku probíhala bez problémů. Až těsně před Innsbruckem jsme uvízli 

v hodinové koloně. Po příjezdu na střelnici absolvovali všichni sportovci trénink.  

Druhý den nastoupily oba naše týmy – pistoláři i puškaři - proti týmu Itálie. Tento první 

souboj však nikomu z nás nevyšel. Puškaři prohráli 22:10 a pistoláři 23:9. Druhým soupeřem 

puškového týmu byli Maďaři. Tento souboj neměl ani po čtyřech položkách vítěze, proto musel 

přijít na řadu rozstřel. Ten spočíval v tom, že každý sportovec vystřelil jednu ránu. Tento souboj 

naši střelci vyhráli a připsali si tak bod do celkového pořadí.  Na pistoláře čekal tým z Rakouska. 

Rovněž to byl vyrovnaný souboj, který vyšel vítězně pro naše pistoláře 17:15, a tak si naši 

připisovali první bod do celkového pořadí.  

Třetí den nastupovali puškaři proti Španělům. Tady se našim puškařům dařilo a lehce 

zvítězili 20:12. Pistoláři nastoupili proti Maďarům. Opět to byl napínavý souboj až do poslední 

rány. Naši zabojovali a výsledkem 17:15 si mohli připsat, stejně jako puškaři, další cenný bod 

do celkového pořadí.  Pro jistý postup do finále této soutěže, které se bude konat v Budapešti, 

jsme všichni potřebovali zvítězit nad posledním týmem. Puškaři nastoupili proti domácím 

Rakušanům a pistoláři proti Španělům. Puškaři si hned od začátku vytvořili bodový náskok, 

který si udrželi až do konce a s výsledkem 20:12 získali potřebný třetí bod. Bohužel 

pistolovému týmu se už tolik nedařilo (ačkoliv po druhé sérii měly oba týmy stejně) a v závěru 

byl tým Španělska lepší a vyhrál 19:13. 

V celkovém pořadí skončili naši puškaři na třetím místě. Před nimi byl tým Italů s rovněž 

třemi body a vyhrál tým Maďarska, opět se třemi body. O konečném pořadí rozhodovalo 

skóre. I tak to českým puškařům stačilo na postup do finálového boje.  Náš tým pistolářů 

skončil celkově na čtvrtém místě. Postup do finále nám utekl pouze o skóre, které měli naši 

střelci o jeden jediný bod horší než Španělé. Vyhráli Italové a druzí byli Maďaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem bych chtěl říct, že to byla pro všechny naše sportovce velká zkušenost, která 

se, doufám, zúročí v budoucnu. Poděkování patří všem zúčastněným za skvělou atmosféru, 



panu Opelkovi – vedoucímu výpravy a trenérovi - také velká gratulace k postupu jeho týmu 

puškařů do finále.  

 

 

     Martin Tenk – trenér pistolové disciplíny  

     Luboš Opelka – trenér puškové disciplíny 

 

 

 

 

 

 

 


