
Zpráva z výjezdu 
 

Junior CUP v terčové lukostřelbě mládeže 

Bukurešť, Rumunsko 

14.  – 20. 7. 2013 

 

Zprávu podává:  Jiří Voráček, vedoucí výjezdu 

 

Složení týmu: 

Reflexní luk  Junioři / Juniorky:   Klára Žižková, Michal Hlahůlek 

Kadetky: Eliška Beránková, Marie Horáčková, Lucie Šindlerová 

 

Doprava:  

Zajištěna – letecky OK 802 tam, OK 803 zpět, zajištěno bezvadně sekretariátem 

svazu, organizační výbor byl dokonale informován, odvoz z letiště bezprostředně po 

příletu, odvoz na letiště přesně v čase.  

 

Neděle 14. 7. 2013: 

Po příletu rychlý přejezd přes celé hlavní město od severu (letiště) na okrajovou 

část na jihu do hotelu RIN GRAND HOTEL**** v okrajové části města – pod hotelem 

5 min pěší chůze obchodní centrum, které jsme hned večer a následně využívali na 

doplnění pití a drobného občerstvení.  

 

Pondělí 15.7.2013 

Po snídani v 7.30 odjezd na střelnici na trénink juniorů, po návratu a po obědě 

schůzka kapitánů – upřesnění programu, nic mimořádného. Následně odjezd 

s týmem kadetek na trénink, zůstali jsme a vyčkali příjezdu ostatních na slavnostní 

zahájení na ploše střelnice. Návrat cca v 21 hodin, vzhledem k brzkému začátku 

kvalifikace juniorů bez dalšího programu. 

 

Úterý 16.7.2012 

Prvním autobusem na střelnici, příprava, rozstřel na střelnici místního klubu – 

docházková vzdálenost cca 100m – hned vedle hlavní plochy. Od 8,30 hodin trénink 

JUN, 9.05 zahájení kvalifikace – dlouhé tratě, počasí polojasno, v závěru 

dopoledního programu zesilující vítr, hrozba bouřky z tepla. Následovala eliminace 

1/16 CJM, CJW 

Od 15.30 hodin trénink KAD, 16.00 kvalifikace – dlouhé tratě, Následovala eliminace 

1/16 CCM, Návrat na hotel, krátké hodnocení dne, odpočinek, osobní volno.  

 

Středa 17.7.2013 

Dtto jako úterý, krátké tratě – odpoledne hodně teplo, bez pohybu vzduchu, mokré 

ručníky, ovoce z nedaleké Delvity. Za zmínku stojí osobák Lucie Šindlerové na 30m 

– 334 a vyrovnaný osobní výkon Klárky Žižkové 345. 

 

Výsledky kvalifikace: 

Juniorky - nastoupilo 42 – 3x přes 1300 b. 

 

  1  034C  RODIONOVA Polina  UKR    1311 

  2  038C  DE VRIES Shireen   NED   1302 

  3  043A  BAYARDO Gabriela   MEX   1300 

15  043C  ŽIŽKOVÁ Klára   CZE    1272 

Volný postup. 

 

 

 

 



Kvalifikace RL junioři - nastoupilo 54 – 1x přes 1300 b. 

  1  018A  RAMAEKERS Robin          BEL      1306 

  2  017B  BAZARHAPOV Galsan   RUS  1298 

  3  015A  YANGOZ Ali Osman  TUR   1290 

45  025B  HLAHŮLEK Michal  CZE   1187 

 

Zajímavostí je 4., 5., 6. místo reprezentantů Mexika s výsledky 1289, 1278, 1276 

 

Návazně následovala eliminace:  

45/ 1187  HLAHŮLEK Michal  CZE  0 (25,21,22) 

20/ 1250  MORGAN Ashe  GBR  6 (26,25,26) 

 

Odpolední program – kadeti (69 – 12x přes 1300b.) a kadetky (49 – 13x přes 

1300b.): 

 

  1  039D  DASHIDORZHIEVA Tuyana  RUS      1353 

  2  037D  DAMBAEVA Zhibzema   RUS  1340 

  3  038D  MYLNIKOVA Valeria   RUS   1334 

27  043A  ŠINDLEROVÁ Lucie  CZE   1243 

32  041A  HORÁČKOVÁ Marie   CZE   1206 

36  042A  BERÁNKOVÁ Eliška  CZE   1189 

 

Návazně následovala eliminace 1/24 

27/ 1243  ŠINDLEROVÁ Lucie CZE  6 T.10 (24,24,27,26,23) 

38/ 1185  CIRDEIU Teodora   ROU  5 T.8   (22,25,24,26,27) 

32/ 1206  HORÁČKOVÁ Marie   CZE  6 (25,28,24,26,28) 

33/ 1198  VLAD Maria    ROU  4 (26,24,25,21,25) 

36/ 1189  BERÁNKOVÁ Eliška CZE  2 (27,24,21,18) 

29/ 1226  CIRMANU Victoria   MDA  6 (26,25,26,27) 

 

Eliminace 1/16 

27/ 1243  ŠINDLEROVÁ Lucie CZE  1 (18,25,27,25) 

  6/ 1322  GAUBIL M    FRA 7 (27,28,27,29) 

32/ 1206  HORÁČKOVÁ Marie   CZE  0 (26,22,26) 

  1/ 1353  DASHIDORZHIEVA T. RUS  6 (28,28,27) 

 

V eliminacích bych vyzdvihl soustředěný a odhodlaný boj vše tří děvčat bez rozdílu. 

Lucie prokázala dobré nervy a nadhled, vystřelila jako první a bylo to bezvadné. 

Marie prokázala závodnické srdce a otočila z 2:4 na 6:4. Eliška pěkně začala, chyběl 

kousek štěstí v druhé sadě. 

 

Čtvrtek 18.7.2013 

Ráno autobusem na střelnici, příprava, zahájení eliminací RJW 1/16 v 11.30 hod. 

Souboj Klárka psychicky velice dobře zvládala, projev zůstal z kvalifikace 

sebevědomý, nenechala se rozhodit remízovou sadou v závěru po uznané „vyšší“ 

pro soupeřku. 

15/ 1272  ŽIŽKOVÁ Klára  CZE 7 (26,28,26,27,27) – 9 +bodů nad 300 ! 

18/ 1263  DZIOMINSKAYA K. BLR 3 (26,26,26,27,26) 

 

Eliminace 1/8 se už Kláře nepodařila podle jejích představ, soupeřka udržela 

standard, Klára se na sebe zlobila, že neudržela potřebný nadhled, uvolnění a víru 

v sebe a její snaha nenechala konat jinak spolehlivou techniku. 

15/ 1272  ŽIŽKOVÁ Klára  CZE 1 (25,28,20,20) 

  2/ 1302  DE VRIES S.  NED 7 (27,28,26,26) 

 

 



Odpoledne bylo vyhrazeno MIX eliminacím, kam naše dvojice nastupovala z 12. 

místa (2459) z 16 hodnocených juniorských dvojic. Souboj s holandskou dvojicí 

našim nevyšel, ty žluté z tréninkové střelnice se vytrácely a postup do osmičky se 

nekonal – 124 bodů bylo opravdu málo. Na rozdíl od sousedního souboje, kde 

Slováci (Duchoň, Longová) překvapili Ukrajince a poslední sadou 39 je o jediný bod 

vyřadili (143:142).V dalším souboji narazili na naše přemožitele a už výkon 

z předchozího kola nedokázali zopakovat. 

 

Pátek 19.7.2013 

Hezké a sympatické vystoupení našeho družstva (8. 3638) v souboji se Slovinkami 

(9. 3608). Ve vyrovnaném souboji udržovaly těsný rozdíl a dotáhli souboj do 

vítězného cíle 195 – 192.  

Nižší celkový nástřel v kvalifikaci a tím umístění nám do cesty postavilo soupeře 

nejtěžšího a pozdějšího vítěze – družstvo Ruska. Zázraky se neděly, Rusky 

zaslouženě postoupily a nepotrápili jsme je (185:216). Nakonec jejich nástřely 216, 

225, 218 vypovídají o jejich suverenitě. Poděkoval jsem dívkám za kolektivní práci a 

pěknou reprezentaci naší vlasti.  

Odpoledne využití jediné možnosti k společné návštěvě centra hlavního města 

Rumunska. 

 

Sobota 20.7.2013 

Dopoledne sbalení, uvolnění pokojů, odjezd v poledne na letiště vzorně a přesně 

přistaveným autobusem. Odlet s půlhodinovým zpožděním, bezpečné přistání 

v Praze. Rozloučení a odjezd do domovů. 

 

Z mojí strany poděkování mladým sportovcům za bezvadné chování a vystupování, 

celý průběh výjezdu byl bez jediného nedostatku, dodržování programu a časů, 

v tomto směru patří všem absolutorium. Bylo to velmi důležité v situaci, kdy jsem 

byl sám na všechny obsazené kategorie, jestliže jsem byl s juniorskou částí na 

závodě, kadetky byly bez dohledu odpovědné osoby sami na hotelu. Vzhledem 

k časům příjezdu z dopoledního programu a odjezdu na program odpolední jsem se 

nemohl vracet do hotelu a čekal jsem na příjezd kadetek sám na střelnici. 

 

Zde je namístě poděkovat organizátorům za veškerý servis, zajištění obědových 

balíčků na střelnici, okamžité řešení problému s kyvadlovou dopravou taxislužbou na 

náklady pořadatele a další vstřícné kroky. Bezvadně zorganizované stravování 

formou volného výběru v pohodlné, velkém prostoru, kde se netvořily žádné 

netrpělivé řady. 

 

Závěr: 

Díky za možnost mezinárodních zkušeností pro naše mladé lukostřelce. Bohužel 

naše ekonomické možnosti jsou v tomto směru omezené oproti ostatním výpravám, 

které mají těch mezinárodních zkušeností mnohem více. O to více jsem ocenil, že 

například Klára i Lucie odvedly na tomto mezinárodním vystoupení výkony blížící se 

maximálním výsledkům z domácích závodů v komorním prostředí našich střelnic. 

Tím vůbec nesnižuji výkony zbývajících tří účastníků, kteří dali o něco méně než 

doma. Jsem si vědom, jakou roli hraje ta výjimečnost situace. Mojí snahou po celou 

dobu bylo odlehčení atmosféry, ať si hlavně dobře zastřílejí, užijí si závod, ať mají 

dobrý pocit z každého dobře zvládnutého úseku závodu, eliminace. Z hlediska 

vystupování, reprezentace a vzorného chování všem patří upřímné poděkování.  

 

 

 

 

V Ostravě 7. 8. 2013 

Jiří Voráček 


