13.7.2020 ve Valticích

WSA (World Slingshot association), Mezinárodní asociace střelců z praku

Něktěří z Unie byli svědky a signatáři počátku WSA v Itálii v roce 2018 (World Cup, Gualdo
Tadino). Tehdy s touto myšlenkou přišel Marco Brunetti. Prvotní dokumenty podepsalo více
než 20 zemí světa, včetně nás (zástupců Unie střelců z praku 2018).
Dalším krokem byla schůze v Šanghaji 2019, kde se volil prezident a hlavní sekretář WSA.
Přijaty byly také základní stanovy a především plán dalších kroků, které určují fungování
organizace a systém schvalování pravidel. I tam jsme byli přítomni a účastnili jsme se jednání.
Jako prezident byl zvolen přítomnými zástupci zúčastěných zemí (Česko, Vietnam,
Španělsko, Itálie, Německo, Čína, Brazílie, USA) Marco Brunetti (Itálie) a jako hlavní
sekretář Wei Gao (Čína).
V letošním roce měl proběhnout další meeting v Česku, na soutěži v Jihlavě (Slingshot open
Jihlava). Tuto jsme však zrušili z důvodu celosvětové situace s virem Covid 19 (ne jen v česku).
Na zrušení soutěže a meetingu jsme se dohodli hlasováním WSA na dálku (emailem). Pro
většinu zemí bylo nemožné naplánovat spolehlivě cestu vzhledem k omezením. Tento
meeting se tak odkládá na rok 2021, opět do Česka (na soutěž v Jihlavě nebo Praze – ještě
bude upřesněno).
Jelikož jsme se letos nebyli schopni sejít, některé kroky se dále učinily volbami a
hlasováním na dálku. Byly odsouhlaseny pravidla mezinárodních soutěží pod hlavičkou WSA.
Dále byly odsouhlaseny pravidla pro soutěžní výbor. Posledním krokem byla volba zástupců
jednotlivých regionů, viz níže.
Víceprezidenti pro Evropu:
Ian Jones (Velká Británie)
Jan Nowak (Česká republika)

Víceprezidenti pro jižní Ameriku:
Jonathan Olguin Saavedra (Mexiko)
Alberto Alves Do Nascimento (Brazílie)

Víceprezident pro severní Ameriku:
Nathan Masters (USA)

Víceprezidenti pro Asii:
Wei Gao (Čína)
Tran Anh Tuan (Vietnam)
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Pro Českou republiku a Unii střelců z praku z toho vyplývá zejména silná pozice v této
mezinárodní organizaci. Máme zásadní slovo v rozhodování pravidel a vývoji tohoto sportu.
Tyto jsem také již využil a vyvolal jsem diskuzi a následnou změnu původního záměru zcela
sjednotit střelivo na průměr 8 mm. Tento záměr jsem argumentoval a podařilo se změnit
pravidla na povolenou munici 6 až 10 mm (ocel) pro všechny soutěže WSA. Unifikovat
střelivo jsem považoval za bezdůvodné a omezující pro většinu střelců (rozdíly v tradicích a
historicky daných zvyklostech jednotlivých zemí světa).

Tato pravidla a vývoj sportu především reflektují vývoj sportovní střelby prakem ve světě.
Jejím záměrem je sport zpřístupnit a zatraktivnit veřejnosti. Zároveň je cílem sjednotit
různorodá pravidla v jeden logický celek, tak aby všechny soutěže WSA ve světě měly stejný
formát, stejná pravidla, terče atd. Což samozřejmě není snadné vzhledem k různým zažitým
systémům nejen v Evropě. Vznikají tak samozřejmě různé diskuze a jednotlivé země mohou
sdílet svoji problematiku (i legislativní) nebo své zvyklosti. V budoucnosti tak budou
Mistrovství světa a kontinentální mistrovství sjednocena z hlediska pravidel a organizace
soutěže. Střelci budou mít shodné a předvídatelné podmínky. Mistrovství Evropy, jak jej
známe, tím však dosud není dotčeno (není pod hlavičkou WSA).

Jedna z dlouhodobých ideí WSA je učinit ze střelby prakem Olympijský sport. Samozřejmě
jde o dlouhodobý proces, který je nyní doslova v počátcích. Proto letos všechna tato shora
popsaná snaha vyústila v založení právnické osoby (WSA) ve Švýcarsku. V zemi, která je také
domicilem Olympijského výboru a její legislativa je tomuto účelu nejvíce nakloněna.
Oficiálními zakladateli je Marco Brunetii, Wei Gao, Jan Nowak. Bylo mi ctí pomoci při tak
důležitém aktu a věřím, že naše myšlenka posunout tento sport není jen pouhá představa.
Stali jsme se tak jedněmi ze zakladatelů a významnými členy World Slingshot Association.
Věřím, že tak navazujeme na naši silnou tradici v tomto sportu. Ostatně i naše Unijní stanovy
zmiňují právě nutnost zvyšovat úroveň střelců, soutěží atd. Pro naše národní soutěže (MST a
jiné) tyto pravidla nemají přímý dopad. Mohou však být inspirací a srovnáním pro další
vývoj našeho sportu.
Veškeré informace a novinky také naleznete na webu WSA níže, včetně termínů
plánovaných mezinárodních soutěží:
http://www.wsaslingshot.com/

Důležité dokumenty a pravidla postupně přeložím a zveřejním na našem webu Unie.

Jan Nowak
Unie střelců z praku

