Zpráva z výjezdu Mistrovství světa
ve 3D lukostřelbě Sassari, Itálie
Sardinie kde se konalo MS 2013 v 3D lukostřelbě je ostrov, krásná a divoká země.
S historií starověkých národů a bohatých tradic. Jednou z tradic, na kterou jsou zde pyšní
je podle archeologických vykopávek lukostřelba. Proto byl ve znaku a letošního
mistrovství světa lukostřelec
v tradičním sardském kroji. Rovněž i cena pro vítěze byla bronzová soška onoho
lukostřelce.
V roce 2010 se zde konalo ME ve 3D lukostřelbě, kde Česká republika obsadila 6.
místo v kategorii holý luk muži. Tenkrát se účastnili jen tři střelci Richard Kocourek,
Luděk Zimmer a Ladislav Kolínko.
Letos nás na tento ve světě vysoce hodnocený turnaj, vyrazilo mnohem více, co
jméno to lukostřelec a bojovník, zocelený mnoha turnaji u nás doma a v zahraničí
v počtu dvanácti střelců.
V kategorii dlouhý luk - Tomáš Hanuš, Ladislav Koráb, v kategorii instinktivní luk Petr Madurkay, Robert Ježdík, Josef Jelínek, v kategorii holý luk - Věra Majerová,
Martina Macková, Kateřina Vavřičková, Richard Kocourek, Ladislav Kolínko,
Marián Jurík a v kategorii kladkový luk - Tomáš Laifr.

Zahájení Mistrovství světa 2013 proběhlo v krásném prostředí přístavu
historického města Alghero. Samotný turnaj však probíhal asi 20 km od moře na
vrchovině v okolí jezera. Pořadatelé postavili 3 okruhy uprostřed borovicových lesů a
břehů jezera. Na místo konání tréninků a závodu nás každý den vozilo 5-6 autobusů za
doprovodu policejní eskorty. Bylo připraveno vše, co bylo potřeba a vše fungovalo
naprosto dokonale.
Po dvou dnech otevřeného tréninku na střelnici turnaj začal. Dva dny, dvě vyřazovací
kola na 24 terčů, dále jeden den, prvních 16 střelců z každé kategorie na 12 terčů,
potom 8 postupujících střelců střílelo jeden šíp na 8 terčů. Tratě nebyly jednoduché,
terče byly stavěné se zkušeností a velkým citem a poprvé se také střílely 2 šípy na jeden
terč, což mě osobně přišlo jako velké plus. Po prvním kole nebylo možné si nevšimnout,
jak opět stoupla úroveň střelců a hodnoty nástřelů. Průměr 9,5- běžné. Většina
soutěžících střílí i terénní lukostřelbu, tak že jsem se tomu nakonec ani moc nedivil. Sešli
se zde opravdu ti nejlepší. Jak probíhaly jednotlivá kola je jasné z výsledků, ale nemohu
opomenout opravdovou snahu a bojovnost našich střelců, pro některé to nebylo v té
konkurenci a prostředí jednoduché a přesto do toho dali všichni srdce a bojovali naplno.
Nebyla nouze o dramatické okamžiky v rozstřelech o postup dále, Věry Majerové
v kategorii holý luk ženy a Tomáše "Arniho" Hanuše v kategorii dlouhý luk muži. Krásným
výsledkem pro naše barvy byla i účast v soutěži družstev.

Tomáš Hanuš
Závěrečných bojů o medaile jsme nakonec šli dva. Richard Kocourek v kategorii
holý luk muži a v kategorii dlouhý luk Tomáš Hanuš. Semifinále a finále se konalo v
městském parku v Sassari za účasti televizního štábu, diváků a všech účastníků turnaje.
Bylo to nervy drásající, ale nakonec úžasné. Tomáš vystřílel stříbrnou medaili a obsadil
druhé místo. Richard bronzovou a obsadil třetí místo. Hned po skončení soubojů,
proběhla dopingová kontrola, ke které vzali i Tomáše Hanuše.
Richard Kocourek, David Fernandez Garcia, Giuseppe Seimandi

Při slavnostním zakončení turnaje mě osobně pogratuloval president World Archery Mario
Scarzella a poznamenal: „Jsem rád, že i Česká republika se zapojila svojí úspěšnou účastí
do činnosti WA a snaží se rozvíjet i další odvětví lukostřelby.“
Myslím si, že to je krásný úspěch české výpravy a je třeba zmínit, že nemalou
zásluhu mají všichni kdo se na pořádání závodů a činnosti ČLS aktivně podílí.
V Praze 22.10.2013

Richard Kocourek

