
Zpráva ze závodu 
 

1.kolo Youth Cup 
15.-23.4.2017 Marathon Řecko 

 

 
Počet účastníků: 229 

Počet zemí: 29 
 

Vedoucí výjezdu, trenér: Hana Majarová 
Trenér: Zdeněk Horáček 

 
Junioři RL: Vojtěch Chochola, David Vítovec 

Juniorky RL: Marie Horáčková 
Kadeti RL: Josef Křesala 

Kadetky RL: Klára Grapová, Zuzana Škarková 
Kadetky KL: Martina Zikmundová 

 
 

Průběh závodu: 
Závod byl pořadateli velmi dobře připraven. Během celého týdne jsme 

nezaznamenali žádné problémy, časové průtahy apod. Ubytování bylo kvalitní a 
zejména strava byla na nadstandartní úrovni. V příštím roce je ve stejném místě 
pořádáno ME juniorů a kadetů, takže lze očekávat stejně kvalitní zajištění závodu.  

 
Po celou dobu závodu panovalo proměnlivé počasí. Slunce už sice mělo sílu 

nicméně když se zatáhlo teplota se velmi rychle propadla. Také po celou dobu 
foukal vítr, který v některých částech programu sílil a závodníkům stěžoval výkon.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Výsledky: 
Kompletní výsledky ze závodu 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=2020 
 

Termín závodu byl stanoven hned na začátek sezóny s čímž souviselo nastavení 
výkonnostních cílů. Pro všechny to byl první závod sezóny, pro některé dokonce 
reprezentační premiéra. Výsledky v kvalifikaci odpovídaly v průměru tomu, co 

jsme si před závodem předeslali. Vyzdvihnout můžeme výkon Martiny 
Zikmundové, která nastřílela nový český rekord 650b.  

 
V eliminacích se nejlépe dařilo Zuzaně Škarkové, která  zaznamenala dvě vítězství, 

kdy v druhém kole 1/16 porazila francouzsku Touraine-Helias (4. kval. místo) 6:4.  
 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=2020


Dařilo se také v soutěži mix týmů. Juniorský mix ve složení Marie Horáčková a 

Vojtěch Chochola obsadil v kvalifikaci 4.místo. V eliminacích pak v prvním kole 
porazili bulharský mix 6:0. V ¼ nastoupili s německým týmem, se kterým prohráli 

až na rozstřel. Celkově obsadili 5.místo.  
Ještě lépe se dařilo kadetskému mixu ve složení Klára Grapová a Josef Křesala. 

V kvalifikace obsadili až 12.místo takže je v eliminační části čekali silní soupeři. 
V prvním kole vyřadili italský tým (5.kval. místo) 5:3, v druhém kole v rozstřelu 

vyřadili moldavský tým (4.kval.místo) 5:4. V semifinále je čekal nejtěžší soupeř, 
francouzský tým, první v kvalifikaci. I s tím si naši poradili a překvapené soupeře 

poslali do bronzového finále v poměru 6:2. Souboj o zlato se střílel na připravené 
finálové střelnici. Naši kadeti nastoupili proti německému týmu, který finále zvládl 

lépe a získal zlatou medaili. Kláře a Pepovi však patří velké uznání za výkony, které 
celý soutěžní den předváděli.  

 

  
 

 
 

Závěrečné hodnocení: 
Z hlediska dosažených výkonů hodnotíme výjezd jako velmi úspěšný. Celý tým 

fungoval velice dobře a po celou dobu vládla příjemný atmosféra. Pro všechny bylo 
zážitkem medailové tažení našich kadetů, které nám ukázalo, že jsme 

v dorostenecké kategorii konkurenceschopní. Větrné počasí bylo ideální pro trénink 
střelby ve větru, a naši střelci se s tím velmi dobře vypořádali.  

Na druhém kolo Youth Cupu v chorvatské Poreči očekáváme větší účast a 
narůstající formu ostatních týmů, takže cílem pro nadcházející období je intenzivní 

tréninkové nasazení tak abychom navázali na tento první výjezd. 
 

Poděkování patří celému týmu za příkladnou reprezentaci české lukostřelby a 
taktéž sekretariátu svazu za spolupráci při zajištění výjezdu. 

 
 

 
 
V Prostějově dne 5.5.2017       Hana Majarová 

          Vedoucí výjezdu 

 

 


