Jaký byl rok 2020 pro březolupské střelce.
Od prosince 2020 až do dnešního dne nám opatření proti COVID-19 zabránila v dalším
trénování a účasti na střeleckých závodech. Můžeme proto v klidu vyhodnotit průběh roku
2020 a zrekapitulovat, co se nám ve sportu podařilo.
V SSK Březolupy působilo v roce 2020 celkem 13 aktivních střelců. Ti zaznamenali v průběhu
roku i za omezujících opatření celkem 231 individuálních startů v závodech. A nebylo to jen o
startech, ale hlavně o umístěních, které se jim podařilo získat, především u mladých střelců
do 18 let.
Ze závodů jsme do Březolup přivezli 15 prvních, 20 druhých a 15 třetích míst na regionálních,
národních i mezinárodních závodech. Mezi největší úspěchy klubu v roce 2020 patří vítězství
Františka Schröpfera v Českém poháru mládeže v disciplíně sportovní malorážka 3x20 ran,
které na mistrovství republiky v malorážce doplnil 3. místem ve stejné disciplíně a třetím
místem v disciplíně sportovní malorážka 60 ran leže. Na stejném MČR se na výborném 5.
místě v disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže umístila další střelkyně z Březolup
Kateřina Popelková.
František Schröpfer také získal na mezinárodních závodech IWK LAPUA Berlín druhé místo ve
vzduchové pušce 60 ran stoje a třetí místo v libovolné malorážce 3x40 ran.
Tito naši dva nejzkušenější mladí střelci si také rozebrali umístění na stupních vítězů na
domácím 50. ročníku Zlaté diabolky, kde se Schröpfer umístil na 1. a Popelková na 2. místě
v konkurenci 24 závodníků z celé Moravy.
Nadějným střelcem klubu je Radek Jančara, který v roce 2020 končil střelbu ze vzduchové
pušky vleže a který díky zrušenému mistrovství republiky ve vzduchovce nemohl uplatnit své
zkušenosti a získat umístění na pomyslné bedně. Jeho průběžné výsledky takovéto možnosti
naznačovali. Vynahradil si to alespoň na regionálních závodech, kde získal jednu zlatou, dvě
stříbrné a tři bronzové medaile. Za těmito nejzkušenějšími mladými střelci se řadí další mladí
perspektivní střelci, kteří své střelecké zkušenosti uplatní v dalších letech – jde například o
Kateřinu Kazdovou, Barboru Popelkovou, Davida Hrbáčka, Štěpána Jánoše a Pavla Hrabalíka,
kteří sbírají zkušenosti na regionálních závodech.
Dosavadní rozsah opatření proti COVID-19 pravděpodobně neumožní do jara organizaci
závodů ve vzduchových zbraních ve vnitřních sportovištích, o to více se všichni těší na
zahájení malorážkové sezony na otevřené střelnici, kde je vyšší pravděpodobnost uvolnění
amatérského sportu ….
Našich úspěchů bychom nedosáhli bez podpory obce Březolupy, Zlínského kraje a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – za to jim i tímto způsobem chceme
poděkovat.
Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupy

