
Zpráva ze závodu Legnica European Grand 

Prix 2017 - Leg 1 

Počet zemí: 37 

Počet účastníků: 154 

Vedoucí výjezdu: Michal Hlahůlek 

Účastníci: 

Kategorie RM: Michal Hlahůlek, Aleš Změlík 

 Průběh závodu:  

V pondělí 24. 4. 2017 jsme se vydali na cestu. Do Legnice 

jsme dorazili kolem deváté večer, ubytování bylo na velmi 

dobré úrovni asi 5 minut cesty od střelnice. 

25. 4.  Oficiální trénink a kontrola nářadí. V průběhu tréninku 

panovalo slunečné avšak velmi větrné počasí. Odpolední 

schůzka kapitánů proběhla bez protestů a připomínek. 

26. 4. Kvalifikační část závodu. Během kvalifikace panovalo 

diametrálně odlišné počasí oproti tréninku, foukalo o dost 

méně, zataženo a déšť, teplota 5-7 stupňů.   

Výsledky kvalifikace: 

Michal Hlahůlek 308+318 – 626; 31. místo; po eliminacích 

konečné 17. Místo 

Aleš Změlík 315+297 – 612; 39. místo; po eliminacích 

koneční 33. Místo 

27. 4. Eliminace jednotlivců. V průběhu eliminací panoval 

lehký vítr a polojasno. 

Výsledky eliminací: 

 1/24 1/16 

39. Změlík Aleš 
26. Musolesi Federico Ita 

4:6 
- 

31. Michal Hlahůlek 
34. El Helali Mimis Cyp 

6:4 

2. Magrini Emanuele Ita 

4:6 

 

Kompletní výsledky: http://www.ianseo.net/Details.php?toId=2022  

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=2022


27. 4. po prohře Michala Hlahůlka v 1/16 pro nás závod skončil a vydali jsme se tedy na cestu 

domů.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Závod byl po všech stránkách zorganizován velmi dobře. Co se našich výsledků týče myslím, 

že tohle byl poměrně dobrý start do nové sezóny. Bohužel jsme na výjezdu neměli jako jedna 

z mála výprav žádného trenéra či jiného vedoucího člena výpravy jako nestřelce. Tohle mohlo 

být taky důsledkem hraničních proher v eliminacích.  

Dále bych chtěl zdůraznit výkon slovenských kolegů, kteří vypravili dvě družstva a získali 

dvě bronzové medaile. Byla veliká škoda, že se nevypravilo žádné družstvo, neboť šance na 

umístění na vyšších příčkách byly a jsou na závodech typu European Grand Prix vysoké.  

Věřím, že se to v příštích letech změní a bude se na závody typu evropského poháru 

vypravovat celé družstva ve všech kategoriích spolu s trenéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově dne 22. 5. 2017       Michal Hlahůlek 

           


