Správa o činnosti klubu vzduchová sezóna
Vážený prítomný dovoľte mi zhodnotiť obdobie vzduchovej sezóny, vzduchovú sezónu sme započali
tréningami na ZŠ Hollého už tradične kde sa zároveň uskutočnil nábor nových adeptov pre streľbu.
náš klub uskutočnil v priebehu vzduchovej sezóny viacero vzduchovkových súťaží či to bola extraliga,
v streľbe zo vzduchových zbraní ktorá bola znovu uskutočnená na elektronické zariadenie a bola
zároveň cena primátora mesta Šaľa ako aj kvalifikačným pretekom pre ME ďalej sme usporiadali už
tradičnú I. streleckú ligu ktorá bola zároveň memoriál P. Kromera ako aj kolo NLML mládeže. Ďalej
sme usporiadali MK- dospelí mládež ako aj MO škôl. a ako aj celoslovenské finále porovnávacej
súťaže mládeže ZŠ a stredných škôl samozrejme sme sa zúčastňovali súťaží usporiadaných ostatnými
klubmi. Znovu absolvovali ešte úspešnejšiu sezónu takže prekonali v histórii klubu ako bola táto bude
veľmi ťažké prekonávať bude snahou to udržať a musím podoktnuť že gro všetkých medailí získali
mladý strelci čo je určite prísľubom pre budúcnosť. ďalej by som si dovolil trochu výsledky rozviesť
pretože to stojí za pozornosť keď že na majstrovstvách u dospelých sa nominovalo zas o čosi viac
strelcov a dosiahli výsledky v rámci svojich možností Teraz by som prešiel k mládeže vo výsledkoch
naši mladý sa zúčastnili NLML a MK na základe toho bolo komisiou ŠTK nominovaných 7 strelcov
Naši strelci získali na jednotlivých kolách NLML a MK spolu: 29-prvých miest, 16- druhých miest 8tretích miest. Na MK jednotlivých krajov tak isto preukázali dobrú pripravenosť Nechcem
samozrejme opomenúť že naši starší strelci dokazovali svoju dobrú výkonnosť na I.SL ako aj MK kde
tiež pravidelne získavali medaile a hlavne vyrovnanou výkonnosťou sa prezentovali klub aj na MSR
dospelých kde získali 2 zlaté 2 strieborné a 1 bronzovú medailu prekvapujúce je víťazstvo družstva
mužov dúfam že to bude mať pokračovanie pretože po dlhej dobe sa nám nominovala znova
pištoliarka konkrétne Janka Miklášová a konečne sme mali nomináciu aj u mužov. Výsledky by som
zakončil záverom vzduchovej sezóny a to MSR mládeže vo Veľkom Krtíši kde naši strelci preukázali
vynikajúcu výkonnosť keď získali 5 zlatých 5 strieborných a 1 bronzovú navyše to vyšperkovali 2
vyrovnanými slovenskými rekordmi v hodnotení klubov sme suverénnym spôsobom zvíťazili o 49
bodov pred druhým Hôrkami a Vištukom za čo sme obdržali cenu prezidenta a šek na 500 € A navyše
Lipovský a Kolárovská doslova ničili súperov a potešil aj zisk striebra Tótha. Teraz by som pristúpil
aj k úlohám ktoré nás v guľovej sezóne očakávajú ako je slovenská liga v Máji a v Auguste ako aj MK
a KSL ktoré sú pre nás všetkých prioritou a kde by sme sa mali všetci bez rozdielu pri príprave
a priebehu súťaží. Samozrejme nemôžem opomenúť brigády kde by sme sa tiež mali realizovať treba
pripraviť strelnicu na guľovú sezónu ako aj rôzne opravy a samozrejme kto chce pomôcť je to dosť
toho čo robiť len mať ochotu určite budete mať pripomienky a návrhy v to dúfam teší ma že sa vo
väčšej miere začali naši členovia na príprave a priebehu súťaži aj keď to nie je ono ale verím že sa to
polepší. Záverom by so vám chcel poďakovať za pomoc ktorou ste prispeli k zdarným priebehom
pretekov ako aj rodičom mladých za pomoc či pri odvoze na preteky a ich záujem pomôcť ja vám do
guľovej sezóny prajem len samé dobré výsledky aby pri bilancovaní nastavajúcej sezóny mohli takto
dobre hodnotiť.
Ešte raz by som všetkým poďakoval za ich prínos pre klub.
ďakujem za pozornosť.

