
Světový pohár ve Fort Benningu – USA 
Ve dnech od 26. 3. do 2. 4. 2014 se konal první Světový pohár v puškových a pistolových 

disciplínách. Místem konání byla, údajně největší, vojenská základna v USA – Fort Benning. Ubytování 

bylo vybrané na doporučení pořadatele, a tak byla vzdálenost od střelnice malá, pouhých dvacet 

minut. Byl zvolen nejkratší možný termín pobytu a tak se naše skupina rozdělila na dvě části ať při 

příletu, tak i odletu.  

 

Za puškové disciplíny byla nominace následující: 

Jméno sportovce Disciplína 

Václav Haman VzPu 60, LM 3x40 
Tomáš Jeřábek LM 60 
Nikola Mazurová VzPu 40, SM 3x20 
Adéla Sýkorová VzPu 40, SM 3x20 

  

 Přehled výsledků našich sportovců v puškových disciplínách: 

Jméno Pořadí Položky výsledek 
 

SM 3x20 - ženy 

SÝKOROVÁ Adéla 8 - finále K      96, 98,     

L       99, 98,     

S       93, 97,     

194 

197 

190 

581 

 

MAZUROVÁ Nikola 23 K      97, 96,      

L       99, 99,      

S       93, 92,      

193 

198 

185 

576 

Adéla se prosadila do finále. Sama nebyla spokojená s výkonem v žádné poloze v soutěži 

3x20. Nespokojenost s výkonem a zároveň se i tak prosadila do finále, to je myslím dobrým 

předpokladem pro další závody.  

 

Nikole se podařila střelba v řemenových disciplínách. Stoják jí však nevyšel. Trochu 

doplatila na nedostatek času, protože nemohla zrušit polohu a začít zcela znova.  

 

Celý závod byl poznamenán nízkou teplotou v začátku závodu a také v závěru začal 

pofukovat vítr.  
 

 

VzPu 40 - ženy 

MAZUROVÁ Nikola 

 

10 104.1, 102.9, 105.3, 103.5 415.8 

SÝKOROVÁ Adéla 17 102.6, 105.8, 102.6, 103.9 414.9 

 

Pro Nikolu je tato disciplína silnější. Jednoznačně si věří a jak pozoruji, je vždy naladěná na 

boje o nejvyšší mety. Toto se jí však nepodařilo. Chybělo pouze málo. Drobné chyby jí o 

finále připravily. 

 

Adéla předvedla svůj standardní výkon. Nedopouštěla se velkých chyb, ale stále přiznává, 

že střelba v tréninku je daleko přesnější než v závodech. Závod vzduchovky odstřílela 
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Adéla klasicky, výborné tempo, dobrá stabilita těla. K dosažení např. finálového umístění jí 

chyběla ještě vyšší přesnost. Z let předchozích vím, že je schopna bojovat i o medailové 

pozice v této disciplíně. 
 

 

LM 3x40 – VzPU 60 – muži 

HAMAN Václav 44 K    96, 98, 96, 92,   

L    94, 96, 95, 97,   

S 94, 97, 95, 93,   

382 

382 

379 

1143 

HAMAN Václav 

 

18 103.2, 104.0, 103.4, 103.4, 103.7, 104.3 622.0 

Vašek se do nominace prosadil na základě výsledků ve vzduchové pušce, ale musím 

přiznat, že po vystoupení na ME v Moskvě jsem zvažoval zrušení nominace. Nakonec jsem 

se rozhodl, že si Vašek nominaci zaslouží a tak dostal šanci startovat. Výkon 622,0 je 

slušný, byl však poznamenán vlastní nižší sebedůvěrou, ale umístění na 18. místě je slušné. 

Výsledek na celé body byl 596, to považuji za výborný výkon. Osobně jsem moc rád, že 

Vašek závod zvládl.  

 

Na závod 3x40 se Vašek nominoval pouze z toho důvodu, že se dlouhodobě prosazuje do 

nominace na VzPu. Výsledek v závodě 3x40 je však špatný. Zde musí Vašek hodně 

zapracovat, protože prosatit se do nominace na další světový pohár, v disciplíně 3x40, bude 

nejen pro Vaška, ale i pro všechny ostatní muže, náročné.  

 

Muži se dlouhodobě v závodě 3x40 neprosazují. Musím konstatovat, že má li být jakákoliv 

následující nominace pro muže úspěšná, tak pouze za předpokladu, že dojde k nárůstu 

výkonnosti nejprve v domácích závodech. Na druhou stranu je toto šance pro všechny, kteří 

se v této disciplíně chtějí prosadit. Zde je tedy nejsnazší cesta k nominaci na nejlepší 

závody.  
  

 

LM 60 – eliminace, kvalifikace 

JEŘÁBEK Tomáš 

 

9 103.3, 104.1, 103.6, 104.7, 102.7, 101.9 620.3 

JEŘÁBEK Tomáš 

 

36 103.2, 102.9, 104.2, 102.2, 104.7, 102.9 620.1 

Tomáš startoval pouze v disciplíně LM60. Osobně jsem neviděl ani jeden ze závodů, 

protože jsem již cestoval s první skupinou sportovců zpět do ČR.  

Výkon v eliminaci byl lepší po taktické stránce. Zvlášť povedená byla část prvních čtyřiceti 

ran. Druhý závod nevykazoval potřebnou přesnost a tak i umístění na 36. místě je slabší. 

Dlouhodobě je však Tomáš náš nejúspěšnější sportovec v poloze vleže.  Věřím, že se 

v dalších závodech prosadí.  
 

 

 

Závěrem musím poděkovat realizačnímu týmu, za bezproblémové zajištění všech potřebných 

záležitostí, spojených s účastí na výše uvedeném závodě. 

Za puškové disciplíny, Luboš Opelka – státní trenér 

Dne 9. 4. 2014 
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