Jak jsme prožili Finále Českého poháru talentované mládeže a Kontrolního
závodu reprezentace?
Tak my vám to tedy řekneme . Chvílemi to
bylo náročné a únavné, chvílemi pohodové
a poklidné. Chvílemi napínavé, stresové
i dramatické. Každopádně týmové a přející.
Dohnalo nás to k slzám. K slzám z radosti, ale
i zklamání. To vše ke střelbě patří. Nabyli jsme
spoustu zkušeností. Všichni mladí Patrioti
pracovali svědomitě a na plné obrátky. Snažili
se uplatnit vše, co natrénovali. Konkurence těch
nejlepších dorosteneckých střelců ČR byla
kvalitní a obrovská! Některým se dařilo,
některým se dařilo více a některým nejvíce. Nejspokojenější dozajista odjížděl Ríša Křivánek,
který si domů dovezl hned 3 poháry. V třípolohovém závodě 3x20 ran jej osobní rekord 567 b.
vykatapultoval na příčku nejvyšší! Zanechal tak všechny talentované střelce v ČR za sebou. V
disciplíně SM 60, taktéž svým osobáčkem, dosáhl na
4. místo. Ve vzduchovce, aby se nám to nepletlo :-), si
4. místo zopakoval. Sabča Dajčarová tradičně
ukázala, že jí ležák fakt baví! S 588 b. vystoupala na
oceňované skvělé 5. místo, takže pohár putoval i k ní
domů. Anička, Emmča, Evča, Honza, Sam a Tom
bojovali také ze všech sil. Byť nestáli na bedně, pro nás
jsou vítězi. Však se všichni Patrioti na toto FINÁLE
museli nominovat, úspěšně absolvovat několik kol
během celé sezóny, vypotit litry potu na trénincích....
Gratulujeme! Pro nás jsou TI NEJLEPŠÍ! Víte proč?
Protože jsou tým - parta střelců a rodičů, co zamakat umí,
vzájemně si pomáhají, úspěch si přejí, žádnou srandu nezkazí a volný čas si spolu užívají. Finále
pohárů je za námi. My ale nekončíme! Jedeme dál a to na plný plyn. Již nyní se připravujeme na
střelecké soustředění, kde doladíme formu, abychom za 4 týdny na Mistrovství ČR předvedli um a
souhru našich Patriotů. Držte jim, prosím, společně s námi
všechny palce, protože
PATRIOTI si to
zaslouží!

