
Zhodnocení sezony 2021 z pozice a účasti našich střelců v disciplíně „MaO“ 

(malá odstřelovačka, ráže .22 LR). 

 

V minulém roce 2021 se naši střelci zúčastnili a opět velmi úspěšně, mimo jiné, již 4. 

ročníku soutěže „MAO LIGA JIŽNÍ ČECHY“, soutěže, která se skládala celkem z 9-ti 

jednotlivých střeleckých závodů, konaných na střelnicích v Písku, Prachaticích, 

Cehnicích a u nás na SSK Borek. Soutěž je hodnocena do celkového pořadí tak, že 

do tohoto se započítává každému střelci v součtu, celkem pět nejlepších pořadí 

z jednotlivých závodů a nejlépe umístěným v celkovém pořadí soutěže je pak ten 

střelec, jenž má v celkovém součtu nejmenší číslo. 

Každý jednotlivý závod (konaný vždy v sobotu dopoledne) je pokaždé opravdu 

velmi zajímavý a napínavý (zúčastňují se pravidelně střelci v počtu okolo 20-35), 

neboť se střílí na různé terče, vždy však na 50 m, 40 ran a v čase 35 minut 

s neomezeným nástřelem. Vítězem každého jednotlivého závodu je pak střelec, který 

získá nejvyšší počet bodů (počet bodů se u těch nejlepších v každém závodě blíží 

k číslu 400 ….. nezřídka se střílí sirky, tečky o průměru 2 mm, zvířátka o velikosti 5 

mm a další a další „lahůdky“ ….. 

 

V sezoně 2021 se této soutěže opět velmi úspěšně zúčastnili střelci z SSK Borek: 

Marcel Glaser – celkově 2. (v jednotlivých závodech 2x 1. místo, 2x 3. místo, atd.) 

Jiří Michal – celkově 6. (v jednotlivých závodech 1x 2. místo, 1x 5. místo, atd.)  

Alena Chrastinová – celkově 10. (v jednotlivých závodech 1x 2. místo, 1x 4. místo, 

atd. – jinak nejlepší žena soutěže …..) 

Jen pro zajímavost, jak kvalitní je to soutěž je ta okolnost, že celkovým 

vítězem právě před Marcelem Glaserem se opět stal Zdeněk Gaťák z Prachatic, 

střelcům asi není potřeba představovat blíže - mistr Evropy, účastník a 5. místo na 

mistrovství světa, atd. …..    

 

Jmenovaní střelci z SSK Borek se pak v této disciplíně MaO zúčastnili s medailovými 

úspěchy i dalších jiných závodů v roce2021, jako - Prachatické manévry, Regionální 

přebor ve střelbě z malé odstřelovačky Písek a další ….. sezona jistě úspěšná ….. 

 

V sezoně 2022, tedy letos, bude soutěž „MAO LIGA JIŽNÍ ČECHY“ lehce 

pozměněna a to v tom smyslu, že se budou střílet 2 kategorie, a to „Standard“ a 

„Open“ (každý střelec si může vybrat kategorii, nebo se zúčastnit v obou kategorií. 

Více si o této soutěži, jejímž je SSK Borek spolupořadatelem, můžete dočíst 

na web stránkách: http://mao-jiznicechy.cz/  

 

Tímto zveme letos do této soutěže další střelce z SSK Borek – je to fakt super …..   

http://mao-jiznicechy.cz/

