
innost rok popis poznámka
Za átek innosti 1962 Vzduchovka Školní sout že

1973 Rozhod í I. T ídy sportovní st elbyFunkce
1990 Trenér mladých st elc

Dosažení výkonnostní
ídy (disciplina)

1970 I. výkonnostní t ída Viz ostatní popis

Od r.
1969

se již umís oval na p edních místech i v okresních p eborech
Šumperska ve vzduchovce i malorážce

Od r.
2002

Regionální sout že I. A II. výkonnostní t ídy ve st eleckých
sout žích

Nejv tší úsp chy
(sout ž, disciplina, jiné
zajímavosti) 2007 Krajská st elecká liga Olomouckého kraje LM 60 , kategorie

senior , pr rem 569 bod  ( ze t í nejlepších výsledk  )
obsadil 8. místo.

Ostatní popis
sportovce

se sportovní st elbou za al již v roce 1962 nejprve se vzduchovkou p i
školních sout žích v Lou né a  pozd ji v ZO Svazarmu i malorážkových
závodech na místní st elnici v zámeckém parku.
        V první polovin  70 let p sobil v Brn  a byl lenem družstva SSK
Brno 50, kde st ílel sout že národní st elecké ligy na úrovni I.
výkonnostní t ídy. Od roku 1973 je rozhod ím I.t ídy sportovní st elby a
po návratu do Lou né po átkem 90. let jako trenér p edával zkušenosti
mladým st elc m. Družstvo mladých st elc  Lou né ve vzduchovce
dosahovalo v naší oblasti dobrých výsledk .
        Od roku 2002 je stabilním lenem družstva s elc  Lou né LM 60,
které se ú astní všech významných sout ží v regionu a dosahuje
výkonu II.  až  I.  VT v seniorských kategoriích. V krajské st elecké lize
2007 Olomouckého kraje, disciplin  LM 60, kategorie senior ,
pr rem 569 bod  ( ze t í nejlepších výsledk  ) obsadil 8. místo.

Tonda Kaláb 24.8.2008

Jméno:               Vladimír
íjmení: FOJTÍK

Rok narození:   1948

SPORTOVNÍ KARIÉRA ST ELCE :
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