Světové hry 2013 v Cali (Kolumbie)
Český lukostřelecký svaz měl dvě nominace na Světové hry, tak Česká
vyslala dva lukostřelce, Martinu Mackovou (Holý luk) a Ondřeje Knížete (Reflexní
luk).
Výprava měla sraz v sobotu 27. 7. 2013 v 10:00 na pražském letišti.
Odbavení proběhlo bez problémů a ve 12:00 jsme odstartovali směr Frankfurt.
Ve Frankfurtu jsme měli na přesun k dalšímu letadlu asi hodinu a čtvrt, což byla
ne příliš velká rezerva. Mezi jednotlivými terminály jsme si udělali kondiční
trénink ve formě běhu. Následoval let do Bogoty, který trval přibližně 11 hodin.
V Bogotě jsme opět lehce potrénovali a následně vyrazili na poslední let směr
Cali.
Do cílové destinace jsme dorazili kolem 22:00, kde se nás ochotně ujali
místní dobrovolníci a nasměrovali nás do přistaveného autobusu.
Autobus se rozjel přibližně po
hodině (neustále jsme na někoho
čekali) a dovezl nás do akreditačního
centra, kde se již projevil menší
pořadatelský chaos. Nikdo nám nebyl
schopen přesně říci, v jakém hotelu
bydlíme. Naštěstí jsme se spolehli na
vlastní zdroje a nechali se odvézt do
Hotelu Las Vegas Granada. Tam nás
již očekávali. Pokoj bohužel patřil
k těm nejmenším, co jsem zatím
zažil a navíc naprosto bez oken.
Naštěstí zde byla klimatizace.
V neděli mělo být plánované odpočinkové volno, ale po snídani jsme se
dozvěděli, že nás autobus musí odvézt na tréninkovou střelnici na oficiální
trénink. Kvůli spánkovému deficitu a celkové únavě jsme se rozhodli, že dnes
ještě střílet nebudeme, ale na tréninkovou střelci jsme se jeli podívat.

Pondělí probíhalo ve stejném
duchu jako neděle. Jen s tím
rozdílem, že tentokrát jsme již
poctivě trénovali.

V úterý nás autobus odvezl do parku San Antonio Hills, kde se měla
odehrávat kvalifikace a následně i finále. Jednalo se o udržovaný park určený
především k odpočinku, kde nebylo nutné při přesunech mezi terčovnicemi
opouštět upravené mnohdy i betonové cesty.

Celý okruh byl postaven poměrně náročně. Maximálně 3 terčovnice byly na
rovině, zbytek vždy v nějakém svahu. Bohužel se park nacházel v těsné blízkosti
velmi frekventované silnice, tudíž nebyla nouze o velký hluk a výfukové plyny.
Z pohledu bezpečnosti se také pořadatelé nepřetrhli. Několik terčovnic se střílelo
proti místům, kde běžně chodili lidé, nebo nám přímo za zády stáli diváci.
Tento den probíhala kvalifikace na neznámé vzdálenosti. Oba jsme se
shodli, že se nám střílelo dobře a že výsledky jsou nejlepší v letošní sezóně.
Martina 297 bodů, Ondra 343 bodů.
Ve středu bylo dle programu kvalifikační kolo na známé vzdálenosti. Už
ráno jsem měl pocit větší únavy než doposud. Bohužel se to projevilo i v závodě,
kde jsem nastřílel 307 bodů. Martině se dařilo, nastřílela 278 bodů.
Celkově si Martina nastřílela osobní rekord na 48 terčů, velmi pěkných 575
bodů, z čehož vzešlo úžasné 6. místo a Ondra 650 bodů, 12. místo.

Ve čtvrtek se konalo semifinále
a finále jednotlivců, kam jsme se
bohužel neprobojovali. Soustředili
jsme se tedy na kvalitní fandění
všem finalistům.

V pátek jsme se rozhodli, že uděláme fanklub i dalším členům české
výpravy. Podpořili jsme tým Korfballistů (naštěstí jen z tribuny ).

Na sobotu už jsme měli
naplánovaný odlet zpět do ČR.
Kromě drobného chaosu na letišti, při
poslední
letištní
kontrole
ve
Frankfurtu objevili Martině v kabelce
kapesní nožík, se kterým cestovala
již z Prahy. V celku cesta byla
příjemná, jen kufry přiletěli o den
později.

V Praze 14.8.2013

Ondřej Kníže

