
Zpráva z výjezdu na ME 3D FITA Sassari 5-9.10. 2010. 
 
Na ME 3D jsme vyrazili v podstatě hned po skončení MČR 3D v Sedmihorkách, které jsme měli jako poslední 
přípravný závod. V BB titul mistra získal R. Kocourek, 2. byl L.Zimmer. V instinctive se první den L. 
Kolínkovi na MČR nepovedl a druhý den již ztrátu nedohnal, takže titul neobhájil. Ze Slovenska  přijeli 
potrénovat před ME Dušan Binder a stal se mistrem ČR v longbow, a Igor Zajac byl 3. v instinctive. 

 
 V pondělí ve 4.h ráno jsme vyrazili (Kolínko, Zimmer) směr Livorno v Itálii. Za Prahou jsme pak 
naložili 3. účastníka výpravy Richarda Kocourka. Trasu dále na Plzeň, Rozvadov, Mnichov, Innsbruck, Trento, 
Verona, Livorno jsme s přestávkami urazili podle plánu a něco po 19.00 jsme už čekali u trajektu. Loď vyplula 
v 21.00 a po 10h plavby jsme přistáli v Golfo Aranci na Sardinii. Pak zbývalo přejet téměř celý ostrov od 
východu na západ do Alghera, což bylo zhruba 150km.  
Asi kolem 11h 5.10. jsme se ubytovali v Algheru v campu, nedaleko oficiálního hotelu Oasis. Kolegové ze 
Slovenska se v campu ubytovali také. Ve středu ráno proběhl oficiální tréning v místě závodu nedaleko jezera 
Baratz. Během tréningu též proběhla kontrola nářadí. Na mezinárodním závodě nejsme poprvé, čili nářadí 
máme x-krát zkontrolované. Co se nám však stalo zde poprvé, že rozhodčí měl výhrady k naším tabkám. 
Nelíbily se mu čárky na nich a že to musíme smazat. Okamžitě jsme si šli (Zimmer, Kocourek) stěžovat za 
hlavním rozhodčím. Ten asi 2 minuty zkoumal naše tab a něco na nich měřil metrem. Pak prohlásil, že jsou 
v pořádku. Toto se mi stalo poprvé a vůbec nechápu, co na těch tab měřil. Nicméně co jsem si všimnul, skoro  

 
žádný BB luk nekontrolovali na průchod 12,2cm kolečkem. Kolínko prošel bez problémů kontrolou nářadí. 
  
 
 

 
 Odpoledne na schůzce kapitánů nás však čekalo nemilé překvapení. Dozvěděli jsme se tam, že podle 
poslední změny pravidel z dubna letošního roku, longbow a instinctive musí držet šíp mezi prsty a nikoliv jak 
loni, kdy se stačilo pouze šípu dotýkat. Bylo zrušeno i pravidlo u instinctive na povinnost 125gr hrotů. Dušana 
Bindera tam měli z tréningu vyfoceného jako odstrašující příklad. Dušanovi nezbylo nic jiného než se s tím 
poprat, ani neměl náladu na oficiální zahájení a jal se do zítřejšího závodu naučit střílet jiným stylem. 
 Ve čtvrtek ráno po půlhodinovém tréningu, začal závod na dvou okruzích po 20 terčích. Dopolední 
závod trval asi 3 hodiny. Dušan Binder ze slovenské výpravy se dokázal natolik přizpůsobit změně pravidel, že 
po dopolední části byl 6.  R. Kocourek v BB byl 5. L. Zimmer 14. L. Kolínko 14. Po asi hodinové přestávce 
v nových skupinách podle pořadí z prvního kola, začala druhá část kvalifikačního závodu. Terén byl podobný 
jako v prvním kole. Vlivem jiného prostředí a osvětlení než u nás, se nám špatně odhadovaly vzdálenosti. To 
byl zde asi největší problém. I tak se R. Kocourkovi povedl famózní výkon a v druhém kole nastřílel nejvíc ze 
všech 189b, díky tomu se celkově po kvalifikačním závodě umístil na 2. místě. U mě odpoledne vyvrcholily 
zdravotní problémy a mizerným nástřelem 151b, jsem spadnul na 19. nepostupové místo. L. Kolínko skončil po 
základní části na postupovém 16. místě. Pak byl ovšem kvůli stížnosti belgické výpravy diskvalifikován, 



protože jejich závodník byl na 17. nepostupovém místě.  Dušan Binder po odpolední části spadl na 16-17. místo 
a po rozstřelu o 16. místo nakonec skončil na nepostupovém 17. místě. 

 Takže na páteční eliminace jsme tím pádem 
měli v ohni už pouze Richarda.  1. eliminace se střílela 
na 12 terčů. Richard opět prokázal, že mu to letos supr 
střílí a do 2. eliminace se prostřílel na 7. místě. Po 
velmi krátké přestávce asi 40minut, začala 2. 
eliminace opět na 12 zvířat na druhém okruhu. 
Dosavadní suverén soutěže Francouz Doat Corentin se 
do finálové čtyřky neprobojoval a skončil těsně 5. Ani 
Richardovi se tato eliminace nepovedla podle představ. 
Střílel osmičky jen několik milimetrů od desítky. 
Navíc na poměrně lehkém terči ho překvapila 
fotografka a při výstřelu ho začala fotit s bleskem, 
takže trefil jen za pět. Je zcela nepochopitelné, že proti 
tomu nezasáhl přítomný rozhodčí. Tento incident ho 
rozhodil z koncentrace. Což se projevilo i na dalším 
terči. Nesporně toto nefér jednání novináře jej stálo 
postup do finále. Takto skončil celkově na 6. místě na 
ME 3D v Sassari. 
 Do fínále BB se probojoval Bobby Larson ze 
Švédska, Giuseppe Seimandi z Itálie, překvapením byl 
August Kerschbacher z Rakouska a Thomas Gutfried 
z Francie. 
 Finále se konalo v sobotu odpoledne v Sassari. 
V BB Gutfried překvapivě poslal do boje o bronz 
Larsona, Seimandi podle předpokladu porazil 
Kerschbachera. V BB bronz nakonec pro sebe získal 
Kerschbacher proti Larsonovi. Ve finále Seimandi i 
Gufried předvedli divákům dramatický souboj, protože 
stříleli napsrosto shodně 8, pak zase 8, pak 10 a zase 
10.  

O vítězi ME nakonec rozhodl rozstřel na 5. zvíře, Seimadi dal 8, Gutfried 5. Takže mistrem Evropy v BB se stal 
Giuseppe Seimadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 My jsme hned potom skočili do auta a přes celý ostrov uháněli na trajekt. Ten vyplouval přesně v 21h. 
V neděli ráno kolem pul osmé jsem už jeli po dálnici směr ČR.  Celkem jsme v autě ujeli 3100km, na lodi 
630km. Cesta tam a zpět trvala cca 62h. Čili co se týká přepravy, tak to bylo hodně náročné. 
  

Příští rok je MS 3D v Rakousku v oblasti blízko ledovce Dachstein. 31.8. -3.9.2011.  Vzhledem k tomu, 
že je to poměrně blízko, by stálo za úvahu zaměřit se na toto mistrovství a pokusit se vyslat co největší počet 
závodníků, abychom byli schopni postavit družstvo, které se skládá ze 3 střelců a to z kladky, longbow a BB, 
nebo instinctive. 
 
 
 
Předměřice nad Labem 
16.10.2010 
 
Ing. Luděk Zimmer 


