Aký systém taký výsledok - pripomienky k poľovníckej streleckej reprezentácii SR.
Začiatkom júla sa v estónskom Talline skončili 19.Majstrovstvá v kombinovanej
poľovníckej streľbe šesťčlenných družstiev aj jednotlivcov. Treba podotknúť, že až na ME v r.
2009 v Taliansku, toto podujatie dostalo vždy slávnostný oficiálny kredit nielen u materských
poľovníckych organizácií ,ale aj u štátnych a samosprávnych orgánov tých regiónov a štátov ,
kde sa konalo.
Samotné ME pozostávajú z guľovej a brokovej streľby. Guľové disciplíny predstavuje
streľba veľkorážnou guľovnicou po 2 x 5 výstrelov na medzinárodné terče srnca, líšky,
kamzíka ,1 x 5 výstrelov na pevný terč diviaka na 100 m a 1 x 5 výstrelov na terč bežiaceho
diviaka na 10 m prieseku na 50 m. V rámci brokových disciplín sa strieľa 2x25 terčových
kotúčov na tzv. poľovníckom (automatickom , alebo univerzálnom) trape (vzdialenosť od
vrhačky 11 m) a 2x25 terčov tzv.poľovníckeho compak parkúru.Obidve brokové disciplíny sa
strieľajú z poľovníckeho postoja, čo znamená, že strelec môže zalíciť až po objavení sa
terča. .
Pre čitateľov , ktorí túto problematiku detailne nesledujú treba dodať , že sa jedná
vlastne o oficiálne jedinú medzinárodnú poľovnícku súťaž ,pravda ak nerátame tzv.
medzinárodný poľovnícky desaťboj, ktorého sa (ovšem, aj to len každý druhý rok),
zúčastňujú výlučne len deviati strelci zo Slovenskej a z Českej republiky (bývalý
federálny desaťboj).
Treba podotknúť, že špičku v tejto poľovníckej disciplíne predstavujú nielen
Nemci , Rakúšania a Fíni ale hlavne naši českí priatelia , ktorí nielenže sú už
niekoľkonásobnými mastrami Európy ,ale od svojho vstupu na medzinárodnú scénu, ako
družstvo nikdy na stupňoch víťazov nechýbali.
Naši reprezentanti sa ME zúčastňujú od r.2006 , kde naše družstvo v moravskom Kroměříži
obsadilo 7.miesto. Po premiére nasledovali ME 2008 v Poľsku (5.miesto),ME 2009
v Taliansku (3.miesto v brokových discipínach),ME 2010 v Slovinsku (3.miesto v kombinácii
a 2.miesto v brokoch a 3.miesto Igora Solnicu v brokoch) a ME 2011 v Maďarsku ,kde sa
naše družstvo a Ing.Kocsis ako veterán stali nielen mastrom Európy v kombinácii ale výborné
medailové pozície obsadili ako družstvo aj v samostatnom vyhodnotení poradia guľových aj
brokových disciplín.
Treba povedať, že všetky medailové umiestnenia boli predovšetkým výsledkom
individuálneho úsilia samotných reprezentatov , ktorí si okrem sponzorskej pomoci, často na
úkor životnej úrovne svojich rodín museli z vlastných zdrojov financovať nielen výzbroj
a muníciu ale dofinancovaťaj ostatné výdavky na prípravu a samotné ME.
Po týchto hviezdnych výsledkoch však prišlo tvrdé pristátie . Na nedávno
skončených ME v Estónsku , obhájil svoje vlaňajšie prvenstvo len náš fenomenálny
strelecký talent –veterán Ing.Kocsis ,ale naše (a treba podotknúť, že po vlaňajšom zlate
z Maďarska favorizované) družstvo skončilo až na 6.mieste , čo je druhý najhorší
výsledok v histórii našich štartov na ME, a nejeden z nás zainteresovaných preto nemôže
súhlasiť so zhovievavým hodnotením tohto výsledku.
Bezpochyby, strelecká špička je dnes taká široká ,že okrem nás na týchto vrcholných
podujatiach môže zvíťaziť, či získať aspoň medailové umiestnenie hociktoré družstvo
z krajín ČR,Nemecko, Rakúsko,Fínsko ,Nórsko,Estónsko, alebo Švédsko,pričom
v jednotlivcoch je výber ešte bohatší. Dá sa to povedať aj tak, že „vybuchnúť“ môže každý.

Napriek všetkým týmto faktom je však umiestnenie družstva Slovenskej republiky
na 6.priečke veľkým sklamaním nielen pre samotných pretekárov, ale aj priaznivcov
slovenskej športovej poľovníckej streľby.
Zrejme nejeden z nás sa zamýšľa nad tým , čo mohlo spôsobiť tento katastrofický pokles
výkonnosti. Subjektívne príčiny samotných pretekárov nepoznáme a aj keby sme ich aj
poznali nepatrí sa o nich hovoriť, to si musí každý vybaviť sám so sebou.
Vieme však , aký stav vládne v systéme toho , čo musí stáť v základoch každej športovej
činnosti. Fundamentom pre výber družstva musí byť čo najširšia konkurencia. A tá sa môže
vytvoriť len v rámci čo najširšieho pretekárskeho poľa.. A to pole sa dá vytvoriť len vtedy, ak
sa bude organizovať v danej disciplíne ,či disciplínach čo najviac súťaží .A ak sa jedná
o reprezentáciu, tak ich organizátorom alebo aspoň garantom nemôže byť
dobrovoľnosť regionálnych organizácií ale ústredie . A na tomto mieste musím bohužiaľ
konštatovať ,že či už SPZ alebo SPK pre rozvoj týchto disciplín veľa neurobili, ba SPZ
dokázal ešte navyše brzdiť aj individuálne nápady na zvýšenie súťaživosti v danej disciplíne.
Ak niekto nesúhlasí ,nech mi odpovie na otázku kedy sa naposledy konali majstrovstvá
SPZ či SPK v kombinovanej poľovnickej streľbe ? A ak preteky tohto druhu niekto záslužne
dobrovoľne zorganizoval (ako to niekoľko krát urobila napr.mimoriadne agilná Kysucká
RgO SPZ či SPK) koľko reprezentantov sa ich zúčastnilo ? Neúčasť väčšiny reprezentačného
družstva sa zo strany ústredia SPZ či SPK vždy veľkoryso tolerovala. Nedá mi , aby som
neprezentoval dojem , ktorý táto neúčasť u mnohých zainteresovaných vyvoláva –
viacerým sa nám totiž zdá, že sa jedná o obyčajný primitívny bojkot. Ba dokonca pokiaľ
sa ešte v ich začiatkoch týchto pretekov reprezentanti zúčastnili , nejeden sa nechal počuť , že
oni sem neprišli súťažiť ! Žeby preto ,aby sa dala ospravedlniť prípadná prehra,nebodaj ešte
s nejakým do družstva nevybratým outsiderom ?( Niektorí sa nechali dokonca počuť, že účasť
slovenských individuálnych strelcov na ME - mimo družstva- berú ako nežiadúcu
konkurenciu , psychický tlak, ktorý sa môže nepriaznivo prejaviť na výkone družstva na
ME. Aký je to športovec- reprezentant- , ktorému prekáža domáca konkurencia ?) Takto si
predstavujeme rozvoj slovenského poľovníckeho strelectva ? Bohužiaľ viacerí si takto
predstavujeme skôr jeho pohreb (stačí si všimnúť koľko strelníc nám zaniklo a zaniká).
Na druhú stranu tejto rovnice dám ako príklad našich českých priateľov, ktorí v rozvoji
discipín medzinárodného poľovníckeho viacboja nevidia zrejme len nomináciu úzkej
reprezentačnej špičky ,ale nepochybne aj príležitosť pre zvýšenie úrovne poľovníckej streľby
vôbec. Žiadny div ,že ich historické výsledky môžeme doposiaľ obdivovať a o ich úspešnej
medailovej šnúre len snívať. Odkedy túto problematiku sledujem , každoročne konajú nielen
Majstrovstvá ČR v medzinárodnom guľovom a kombinovanom poľovníckom viacboji ale
postupne k nim pridávajú aj verejné strelecké súťaže a t.r. uskutočnili ako nominačný
cyklus pred ME až tri preteky tohto druhu , z nich ostatné v Kroměříži sa konali ako
Majstrovstvá ČR za účasti troch desiatok pretekárov. Žiadny div , že ich reprezentanti
sú znovu mastri Európy v družstvách a obsadili aj prvé dve miesta v kombinácii
jednotlivcov ,ba v prvej desiatke sa umiestnili až štyria českí pretekári !
Niektorí naši streleckí funkcionári sa nechávajú počuť, že o preteky tohto druhu nie
je vraj medzi slovenskými strelcami záujem.
Týmto si dovolím len odkázať: kto nechce hľadá dôvody, kto chce hľadá spôsoby !
Inak na prílev mladej krvi a lepšie výsledky zabudnime. Len naivka si môže myslieť, že
tých 6 -7 kvalitných, ale dnes už viac privilegovaných ako v tvrdej kvalifikácii

vycepovaných strelcov, bude večne bojovať o umiestnenie v európskej špičke (bratia
Česi už na to prišli).
Chce to len jedno - organizovať tieto preteky ako otvorenú a čestnú nomináciu na
ME a o účasť sa báť nemusíme.
Ing.Jaroslav Ďurík ,Martin

