
Zpráva z výjezdu 
 

Akademické Mistrovství světa 3.-8.7.2012 Cordoba Španělsko 
 
 
Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 
Závodníci: Gabriela Šudřichová, Zuzana Páníková, Kateřina Končalová, Kamil Kovář, 
Jakub Laciga, Ondřej Meluzín 
 
V úterý 3.7.2012 jsme v odpoledních hodinách přiletěli do španělské Málagy, kde nás 
vyzvedli organizátoři a odvezli na místo konání univerzitního MS. Závod se uskutečnil v 
areálu campusu pořádající Univerzity Cordoba, kde jsme byli zároveň ubytováni. Střelnice 
tak byla zhruba 5min chůze od ubytování.  
Hned po příjezdu jsme si museli zvykat na velmi vysoké teploty, které panovali po celý 
týden. Pořadatelé tomu uzpůsobili program a mezi 12 – 17 hodinou závod neprobíhal.  
 
Ve středu 4.7.2012 proběhl oficiální trénink, kontrola nářadí a ve večerních hodinách 
slavnostní zahájení mistrovství. 
 
Kvalifikace pro všechny kategorie byla na programu ve čtvrtek. Střílenou sestavou byla 
F70. Ve všech kategoriích, jednotlivcích i družstvech, postupovali všichni do eliminačních 
kol. 
 
Výsledky kvalifikace jednotlivců / konečné pořadí: 
 
Gabriela Šudřichová   18.místo  596b. / 17      
Kateřina Končalová    20.místo  591b. / 17 
Zuzana Páníková    24.místo  581b. / 17 
-startovalo 33 střelkyň 
 
Jakub Laciga     35.místo  595b. / 33 
Ondřej Meluzín    37.místo  569b. / 33 
Kamil Kovář     38.místo  565b. / 33 
-startovalo 40 střelců 
 
 
Po odpolední pauze závod pokračoval soutěží mix týmů. S nejlepšími výsledky z 
kvalifikace se do závodu nominovala Gabka Šudřichová a Kuba Laciga 
 
Výsledky kvalifikace mix týmů / konečné pořadí: 
 
Šudřichová/Laciga    10 místo. 1191b.  / 11 
-startovalo 11 týmů 
 
 
V pátek 5.7. byla na programu soutěž jednotlivců. Bohužel se nikomu nepodařilo 
postoupit do dalšího kola,  u některých tomu však nechybělo mnoho, i když tomu 
konečný výsledek nenapovídá.  
V odpoledních hodinách jsme navštívili historické centrum města Cordoby. 
 
 
 



 
Posledním závodním dnem byla sobota 6.7. a soutěž družstev. Poprvé v historii 
akademických výjezdů jsme měli zástupce v obou kategoriích. Bohužel ani v družstvech 
se nepodařilo našim týmům postoupit. Soutěž mix týmů i klasických družstev byla 
střílena na terče HIT/MISS. 
 
Výsledky kvalifikace  týmů / konečné pořadí: 
 
Muži RL –Kovář/Laciga/Meluzín   12.místo 1729b. / 12 
- startovalo 12 týmů  
 
 
Ženy RL – Šudřichová/Páníková/Končalová  6.místo 1768b. / 8   
- startovalo 8 týmů 
 
 
Závod byl ze strany pořadatelů zvládnut vcelku dobře. Jedním ze zádrhelů však bylo 
využívání tréninkové střelnice, kterou raději zavřeli než aby tam poslali někoho, kdo by 
řídil střelbu. Zavřená tak byla docela často a neposloužila tak svému účelu. 
Z mojí strany bych ráda poděkovala všem akademickým reprezentantům za jejich 
vystoupení na tomto závodě.  Po celou dobu panovala v týmu výborná atmosféra a je jen 
velká škoda, že nebyla doplněna o nějaký úspěch. 
 
Také bych chtěla poděkovat Českému lukostřeleckému svazu, České asociaci 
univerzitního sportu a komisi pro akademickou lukostřelbu za bezproblémové zajištění 
tohoto výjezdu. 
 
 
 

Hana Majarová 
          vedoucí výjezdu 

 
 
Prostějov 16.7.2012 



          


