
Zpráva z reprezentačního výjezdu na II. kolo Světového poháru v terčové 
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 Do turecké Antalye dorazila česká výprava ve dvou různých dnech. V sobotu dne 
5.6.2010 dorazil Michal Hodač s manželkou a v neděli dne 6.6.2010 zbývající střelci Kamil 
Kovář a Filip Pertlík. Po společném setkání jsme provedli akreditaci a domluvili organizační 
záležitosti.  
 
Druhý den se celý tým odebral na oficiální trénink, který byl stanoven pro muže kategorie 
reflexní luk na pondělní dopoledne. Filip Pertlík odlétal do Antalye s nachlazením a 
klimatizační zařízení v letadle jeho zdravotnímu stavu příliš neprospělo, proto jeho účast na 
oficiálním tréninku byla zkrácena pouze na kontrolu nářadí. Zbytek dne strávil v hotelovém 
pokoji léčbou a odpočinkem.  
Po dobu oficiálního tréninku bylo počasí stálé – jasno, téměř bezvětří, teplota okolo 30 stupňů 
Celsia.  
 
V úterý dne 8.6.2010 proběhla v dopoledních hodinách kvalifikace reflexní části startovního 
pole. Jediným členem týmu, kterému se podařilo se prosadit do eliminačních bojů, byl nemocí 
sužovaný Filip Pertlík, který po nástřelu 640 bodů obsadil 62. místo. Kamil Kovář obsadil 
s 599 body 88. místo a 558 bodů Michala Hodače stačilo na 97. místo. Součet bodů českému 
týmu zajistil pouze 21. pozici v týmové soutěži.  
Po dobu kvalifikace bylo počasí stálé – jasno, mírný vítr, teplota okolo 32 stupňů Celsia. 
 
Kvalifikaci vyhrál střelec z USA Brady Ellison nástřelem 680 bodů. 
 
Ve středu dne 9.6.2010 v dopoledních hodinách proběhly vyřazovací souboje jednotlivců. 
Filip Pertlík nastoupil proti třetímu nasazenému čínskému střelci Xing Yu. Ačkoliv měl Filip 
kvalitní nástřel 54, 57, čínský střelec mu nedal sadami 56, 58 šanci na postup. Filip prohrál 
0:4 a obsadil 33. místo. 
 
Zbývající část pobytu strávil reprezentační tým odpočinkem, komunikací se světovými střelci 
a sledováním finálových soubojů. 
 
Česká výprava odletěla z Antalye v sobotu dne 12.6.2010 v ranních hodinách a po mírném 
zpoždění na istanbulském letišti šťastně dorazila na ruzyňské letiště ve večerních hodinách. 
Za dobu výjezdu jsme nezaznamenali žádné problémy ze strany pořadatelů ani střelců.  
 
 
 
 
 
Kamil Kovář 
 
Prostějov, dne 27.6.2010 
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