Zpráva ze závodu ME a MEJ v halové lukostřelbě
Rzeszow, Polsko 25.2. - 2.3.2013.
Vedoucí výpravy:
Složení týmu

Magdalena Majarová.
Muži RL:
Martin Hámor
Junioři RL:
Vojtěch Dub
Junioři KL:
Petr Musil

Doprava.
Odjezd pondělí 25.2.2013
Do místa konání jsme se dopravili osobním vozem, řídil Martin Hámor. Cesta
proběhla bez problémů. Po příjezdu do Rzeszowa jsme se ubytovali v novém hotelu
Rzeszow, takže ubytování bylo na jedničku. Po ubytování jsme se přesunuly do haly, kde
si kluci lehce potrénovali. Akreditace závodníků se nekonala, pouze nám byly předány
akreditační karty.
Úterý 26.2.2013
Oficiální trénink zahájili dopoledne muži, odpoledne junioři. Trénink probíhal
v pohodě, v příjemné atmosféře. Schůzka kapitánů: nic mimořádného pouze upřesnění
programu ME.
Středa:27.2.2013
Kvalifikace muži. Do kvalifikace nastoupil dopoledne Martin Hámor. Přes počáteční
nervozitu zvládl Martin kvalifikaci dobře a zajistil si postup do eliminace.
umístění v kvalifikaci / počet
závodníků
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Kvalifikace junioři RL. Odpoledne stříleli kvalifikaci junioři. Vojta měl výborný
začátek, v druhé půli se mu dařilo méně, přesto vybojoval postup do eliminace.
umístění v kvalifikaci / počet
závodníků
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DUB Vojtech
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Kvalifikace junioři KL . V divizi KL jsme měli vůbec prvního juniora. Na Petrovi byla
z počátku závodu patrná nervozita, v druhé půli už podal dobrý výkon a skončil na 20
místě. Postup do eliminace měl zajištěn menším počtem startujících.
umístění v kvalifikaci / počet
závodníků
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MUSIL Petr
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Čtvrtek 28.2.2013
Do světových soubojů nastoupil Martin Hámor, soupeřem mu byl Zagani Itálie
třetí muž z kvalifikace (588b). Martin zabojoval a tento souboj vyhrál. Postoupil do 1/8.
Opět se utkal s Italem, Fissore. Z tohoto souboje vyšel vítězně Fissore. Přesto Martin
předvedl ve světových soubojích výborný výkon. Tedy gratulace k 9. místu.
V juniorech měl Vojta za soupeře Sobkova z Ukrajiny. Vojta má s Ukrajinci
špatnou bilanci. I zde se to projevilo. Sabko střílel přesně, ve 4 sadách měl pouze jednu
devítku, takže Vojta byl bez šance. Přesto 17. místo je dobré umístění z ME.
V divizi kladkový luk střílel Petr proti Sutovi z Itálie. Tento souboj vyhrál
zkušenější Ital, přesto s ním Petr svedl vyrovnaný souboj, chybělo mu trochu štěstí,
protože trefoval sice za devítky, ale od desítek jeho šípy dělily jen milimetry žluté barvy.
Přesto to byla pro Petra velká zkušenost.
konečné
umístění

9

eliminační kola

HAMOR Martin

eliminace
1/16

HAMOR Martin CZE 6 (28,29,27,30,29
ZAGAMI Alberto ITA 4 (28,28,28,30,26)

eliminace
1/8

HAMOR M CZE 2 (27,29,26,29)
FISSORE M ITA 6 (30,29,30,29)

17

DUB Vojtech

eliminace
1/16

DUB Vojtech CZE 1 (25,24,30,28)
SOBKO Valentyn UKR 7 (30,30,30,29)

17

MUSIL Petr

eliminace
1/16

MUSIL Petr CZE 1 (28,28,27,28)
SUT Jesse ITA 7 (29,28,29,29)

Vzhledem k tomu, že střelci své soutěžení ukončili, rozhodli jsme se v pátek
1.3.2013 pro odjezd domů. Závěrem bych chtěla reprezentantům poděkovat za
předvedené výkony. Také pí. sekretářce Martině Mackové za perfektně připravený
výjezd.

V Prostějově 3.3.2013
Magdalena Majarová
Vedoucí výjezdu.

