
 

 

JUNIOR CUP 
první část  

LJUBLANA 2013 SLOVINSKO 
 

Dorostenecká reprezentace se účastnila ve složení:  

 

Hlahůlek Michal PRO 1995 junior reflexní luk 

Musil Petr PRO 1995 junior kladkový luk 

Beránková Eliška PLZ 1997 kadetka reflexní luk 

Horáčková Marie ARC 1997 kadetka reflexní luk 

 

 

 

 

 
Odjezd z Plzně v neděli 12. 5. 2013 ve 12:00,  

příjezd na místo ve 20:30. Ubytování 

bylo zajištěno v novém a moderním 

hotelu Plaza, na okraji města Ljublana. 

Ubytování i stravování jsme hned první 

den ohodnotili nadstandardně. 

 

 

 

 

Pondělí dopoledne 12. 5. bylo věnováno akreditaci a seznámení se s prostředím. 

Vedoucí výpravy se zúčastnil schůzky kapitánů. Odpoledne proběhl oficiální trénink 

s kontrolou nářadí. Slavnostní zahájení probíhalo před tréninkem přímo na střelnici. 

 

Lukostřelnice byla situována na místním hipodromu (cesta cca 10 minut autem 

od hotelu), což mělo své klady i zápory. Za velké klady bych považoval prostor střelnice, 

která byla postavena na 70 terčovnic, střílelo se na jednu řadu systémem ABC (formát 

MS) a ještě bylo okolo místo pro další rozšíření. Zázemí pro střelce bylo také velmi 

kvalitní, stany byly prostorné a židlí dostatek. Mezi zápory bych počítal povrch 

hipodromu, který nebyl příliš kvalitně zatravněn, takže při sebemenším promáčení 

vznikaly louže s bahnem. Poslední nedostatek byl ve velkém odloučení od zbytku města, 

během kvalifikací jsme neviděli jediného diváka, pokud nepočítáme rodiny domácích 

závodníků. 
 

Soutěž jednotlivců byla obsazena v kategorii RJM 51 lukostřelců, v kategorii 

CJM 15 lukostřelců a v kategorii RCW 42 lukostřelkyň. Celkem se turnaje zúčastnilo 

248 lukostřelců, což je na poměry Junior CUPU nadprůměrné. 

 

V úterý dopoledne 13. 5. Proběhla kvalifikace kladkových luků na F50. 

Odpoledne pak dlouhé vzdálenosti ze sestavy FITA reflexních luků. Počasí – slunečno, 

bez větru. 



 

 

Ve středu dopoledne 14. 5. byla dokončena kvalifikace reflexních luků krátkými 

vzdálenostmi. Odpoledne jsme využili k návštěvě historického centra města a večer 

k odpočinku a regeneraci před náročnými eliminacemi. 

Kvalifikace: 

 

  
90/60 

 
70/50 

 
50/40 

 
30/50 

 
Fita 

 

Hlahůlek Michal RJM 287 12. 288 46. 291 47. 338 36. 1204 39. 

Musil Petr CJM     318 15. 325 15. 643 15. 

Beránková Eliška RCW 296 22. 292 34. 257 39. 283 39. 1128 36. 

Horáčková Marie RCW 293 26. 299 31. 296 32. 312 36. 1200 33. 

 
Eliminace jednotlivců: 

 

 

 

Ve čtvrtek 15. 5. proběhla střelba 

eliminačních soubojů jednotlivců ve 

všech kategoriích a divizích. Dopoledne 

střílely kladkové luky, odpoledne 

reflexní luky. Počasí – odpoledne hustý 

déšť, díky kterému se střelnice změnila 

spíše v bahenní lázně, slabý vítr. 

 

Konečné umístění jednotlivců: 

   

1 / 24  1 / 16  1 / 8 

33. místo Hlahůlek Michal RJM 
Pasqualucci David (ITA) 

0:6  
 

9. místo Musil Petr CJM   
Pardini Leonardo (ITA) 

135:143 

33. místo Beránková Eliška RCW 
Vlad Maria (ROU) 

4:6 
 

 

17. místo Horáčková Marie RCW 
Mihalache Adina (ROU) 

7:3 
Mihalache Adina (POL) 

0:6 
 

 
 

Po skončení eliminací jsme usoudili, že je zbytečné náš pobyt v Ljublaně 

protahovat a po večeři jsme vyrazili domů.  

 

Rád bych poděkoval všem zúčastněným střelcům za reprezentaci České 

republiky a za perfektní chování hodné tohoto turnaje. Také bych rád poděkoval všem 

lidem, kteří se podíleli na organizaci tohoto výjezdu, včetně všech rodičů. 

 

 

Dne 21. 5. 2013 Jan Šípek  
 vedoucí výpravy  
 


