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Zpráva ze závodu ME a MEJ v halové lukostřelbě VITTEL                             

FRANCIE  7.3. - 12.3.2017 
 

Zpracoval: Radek BERÁNEK, 13.3.2017  

Účastníci:  

Vedoucí výpravy: Vilém ZMĚLÍK  

Muži RL: Radek BERÁNEK 

Junioři RL: Aleš ZMĚLÍK 

S odstupem několika dní po konání ME ve Vittelu, bych Vám rád předal informace z uvedého závodu. 

Do místa konání každý z účatníků dojel vlastním vozem.  Aleš s tátou vyráželi v pondělí  6.3.2017 z Prahy kolem 

poledne a dorazili do hotelu okolo půl deváté večer.  Odjezd v poledne už jim neumožňil dorazit včas do haly 

na akreditace,  které v pondělí končili v 19:00, tak jsem po domluvě s panem Změlíkem  telefonicky vyřešil  s 

organizátory,  aby dali vědět do hotelu, že tam dorazí bez akreditací.  Ubytování v hotelu pak proběhlo bez 

problémů,  akorát na obědy a večeře se muselo chodit do kongresového centra,  neboť hotelová kuchyně 

bohužel nefungovala.  

Já, vzhledem k tomu že žiji trvale ve Francii a do Vittelu to mám pouze 2h cesty,  jsem  vyrážel  až v úterý  ráno 

rovnou do haly kde jsme měli sraz v 9:00.  

Akreditace proběhla  rychle a bez problémů a zatímco pan Změlík vyrazil na schůzku kapitánů, já s Alešem  

jsme  šli  složit luky a připravit se na oficiální trénink který byl od 10:00. Trénink a kontrola nářadí proběhy bez 

problémů.  Po skončení tréninku jsme nechali baťohy v hlídané úložně nářadí a přemístili jsme se na tribuny,  

aby jsme mohli sledovat  oficiální zahájení. 
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Ve středu  8.3.2017 probíhali kvalifikace. Pro naší kategorii reflexních luků začala v 8:30  tréninkem  a v 9 :05 

pak samotným závodem.  Kvalifikace probíhala  bez větších problémů až na docela nepříjemné vedro,  které 

bylo v hale.  

Aleš se s celkovým nástřelem 569 bodů (285/284) umístil na 27 postupovém místě.  Byl to jeho nejlepší 

výsledek v sezóně  a poněvadž  mu školní povinnosti neumožnili větší přípravu v posledním týdnu,  tak musím 

říct,  že vzhledem ke konkurenci , která tu v juniorské kategorii byla,  podal vynikající  výkon. Když se podíváme 

na výsledky tak je vidět , že junioři dnes v hale střílí na úrovni dospělých mužů  a někteří  dosahují dokonce 

lepších výsledků. Jen pro informaci v kategorii mužů by se Aleš umístil na 20 místě. 

Vrátím-li se k sobě,  měl jsem  kvalifikaci vzhledem k nízkému počtu střelců jistou a s celkovým nástřelem 555 

bodů (283/272) jsem se umístil také na 27 postupovém místě. Musím ale říct,  že jsem zůstal daleko za svým 

očekáváním.  Jak už jsem psal,  tak v hale bylo nepříjemné vedro a nepovedlo se  mi  během závodu dostat do 

střelecké  pohody. Hlavně v druhé půlce jsem obstřeloval desítku ze všech stran,  což mi na pohodě nepřidalo a 

jak se mi potila ruka,  tak jsem se pral s gripem čím dál tim víc. V předposlední sadě jsem pak nestihl vystřelit 

jeden šíp. Trošku jsem tam zatuhnul,  což se  mi občas stává, ale zatímco na většině závodů  kterých jsem se 

účastnil, mi to vždy někdo odpočítal,  a to třeba i na světovém poháru v Nimes,  tak tady se neozval  vůbec  

nikdo. To ale neomlouvá fakt,  že to byla moje technická chyba. Zkrátka jsem si to špatně odpočítal. Když tam 

pak člověk vidí,  že ostatní mají za sebou trenéra,  který je dokáže zklidnit,  tak si říká že je škoda být na 

takovém závodě sám.  To je něco,  co jsem trochu podcenil v přípravě. Evidentně jenom střílet nestačí,  takže 

budu muset najít i čas na mentální přípravu. 

Odpoledne jsme  měli volno a do haly jsme se vrátili v 17:00, aby jsme se připravili na první kolo eliminací. Aleš 

začínal  střílet od  18:15 a já  v 19:05. Alešův soupeř byl Remar Alen z Chorvatska a proti mě stál 

Tsybekdorzhiev Bair z Ruska. 

Oba jsme bohužel i přes veškerou snahu prohráli 7:1. 
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Vzhledem k tomu,  že jsme tam byli sami a soutěž družstev se nás tedy  netýkala,  tak  naše působení  na 

závodě skončilo definitivně a ve čtvrtek jsme se všichni vrátili domů. 

Závěrem bych chtěl říct, že organizace závodu byla na vysoké úrovni  a vše fungovalo jak se na takto velkých 

závodech očekávalo. 

Co mě překvapilo, byla  nižší účast v kategorii mužů kde nás bylo jen  29,  a 6 týmů.  Například  němci tam v 

kategorii muži a ženy neměli  vůbec nikoho, ale poslali obě svá družstva juniorů. Juniorská  kategorie tak byla   

více obsazená,  ať už v jednotlivcích nebo v družstvech.  

Řikám si,  že je škoda být na takovém závodě sám,  protože to byl jeden ze závodů  kde byla  reálná možnost  

zastřílet si i eliminace v družstvech a to i v juniorských kategoriích. 

 

Pro nás to byla každopádně cenná zkušenost. 

S pozdravem 

Radek Beránek 


