Zpráva z výjezdu
Mistrovství světa v terénní lukostřelbě 2014
Záhřeb, Chorvatsko

Mistrovství světa v terénní lukostřelbě 2014 se konalo v hlavním městě Chorvatska
v Záhřebu, místem dění byl městský park Maksimir.
Reprezentační družstvo seniorů: Jana Bednářová, Jindřiška Vaněčková, Martina
Macková, Jakub Laciga, Martin Vaněk, Richard Kocourek, Boris Gruntorád, Milan Hladil,
Vladimír Brada, Aleš Vankát, Filip Reitmeier. Reprezentační družstvo juniorů: Jana Cimická,
Jan Zapletal. Vedoucí výjezdu Kristina Reitmeier, osobní trenér Jan Šípek, organizace výjezdu
Martina Macková.

Doprava na místa konání Mistrovství světa v Záhřebu se uskutečnila auty, a to tak, že
všichni střelci byly v místě konání v neděli 17.8.20104. Výprava byla v apartmánech mimo
oficiální hotel MS. Apartmány byly zajištěny na třech místech.
V neděli dopoledne byla provedena
akreditace, střelci obdrželi akreditaci a
informace o oficiálním tréninku a místě
konání kvalifikačních kol. V neděli a
v pondělí bylo také možné zúčastnit se
tréninku neoficiálního. V úterý 19. 8. 2014
probíhal oficiální trénink, spojený s
kontrolou náčiní a schůzkou kapitánů.
Oficiální
zahájení
proběhlo
velmi
neformálně na tréninkové střelnici.
Ve středu 20.8. a ve čtvrtek 21.8. probíhala kvalifikační kola (neznámé, známé
vzdálenosti), které se uskutečnila na třech okruzích v parku Maksimir. Tratě nebyly až tak
obtížné vzhledem k terénu, ale pořadatel využil každé možné záludnosti. Střelba přes vodu,
přes nepřehledný terén, mezi stromy působící efekt tunelu, ze světla do tmy a naopak.

Okruhy neznámých vzdáleností byly připraveny vyváženě a pořadatelé nám dopřáli střelbu ve
vyváženém sledu vzdáleností na jednotlivé terče. Počasí nám přálo, déšť nás zastihl na konci
kvalifikačního kola na neznámé vzdálenosti a soutěž družstev, ta se nás bohužel netýkala.
Výsledky celého závodu můžete najít na webových stánkách World archery
http://www.worldarchery.org/EVENTS/World-Championships/2014/Field-Zagreb-2014
Výsledky našeho týmu byly na velmi dobré úrovni Martina Macková, Jindřiška
Vaněčková, Jana Bednářová, Martin Vaněk a Aleš Vankát svá kvalifikační kola nastříleli svých
osobních rekordech. Bodový zik Jan Zapletala na známých vzdálenostech v eliminačních
kolech ho postupně posunul z 12. místa prvního kvalifikačního kola až na 3. místo finále o
bronzovou medaili. Nováček Jana Cimická se nelekla velkého závodu a střílela dle svých
možností, její výsledek odpovídá momentální výkonosti. Milan Hladil, Vladimír Brada i Jakub
Laciga potvrdili svoji výkonost. Richard Kocourek a Boris Gruntorád měli velkou smůlu před
výjezdem, neb na soustředění v Řece se oba infikovali klíštětem, lékaři jim diagnostikovali
lymskou boreliózu s třítýdenní léčbou antibiotiky.
Přehled výsledků našeho reprezentačního týmu:
jméno
Zapletal Jan
Macková Martina
Cimická Jana
Vaněčková Jindřiška
Brada Vladimír
Bednářová Jana
Hladil Milan
Vaněk Martin
Kocourek Richard
Laciga Jakub
Gruntorád Boris
Vankát Aleš
Reitmeier Filip

oddíl
STA
STA
PLZ
STA
KLK
OST
STA
STA
XIN
KLK
SEN
VOT
KLK

kategorie
JUNIOŘI RL
ŽENY HL
JUNIORKY RL
ŽENY RL
MUŽI KL
ŽENY RL
MUŽI HL
MUŽI RL
MUŽI HL
MUŽI RL
MUŽI HL
MUŽI KL
MUŽI KL

umístění
3. místo z 17 účastníků
6. místo z 19 účastníků
8. místo z 10 účastníků
14. místo z 23 účastníků

Jan Zapletal

Martina Macková

Jana Cimická

Jindřiška Vaněčková

umístění kvalifikace
11. místo
7. místo
7. místo
16. místo
18. místo z 35 účastníků
18. místo z 23 účastníků
20. místo z 40 účastníků
21. místo z 32 účastníků
25. místo z 40 účastníků
26. místo z 32 účastníků
29. místo z 40 účastníků
26. místo z 35 účastníků
35. místo z 35 účastníků

kvalifikace
633 bodů
590 bodů
545 bodů
628 bodů
793 bodů
601 bodů
640 bodů
668 bodů
612 bodů
659 bodů
599 bodů
777 bodů
731 bodů

Družstvo mužů obsadilo 11. místo 31 bodů od postupu eliminací. Do družstva s celkovým
nástřelem 2101 bodů se kvalifikovali Vaněk Martin 668bodů, Brada Vladimir 793 bodů a
Hladil Milan 640 bodů.

Martin Vaněk

Vladimír Brada

Milan Hladil

V neděli se konaly finále o zlatou a bronzovou medaili. Náš junior Jan Zapletal postoupil
do finálového souboje o bronz s Američanem Collinem Klimitchekem. Souboj juniorů byl
vyrovnaný do posledního šípu. Honzova poslední šestka na šedesát metrů rozhodla o medaili,
souboj Honza 57 bodů a Collin 55 bodů. Velkou oporou Honzovi při finálovém souboji byl jako
trenér Vladimír Brada, jako přítomní fanoušci členi naší výpravy a velká část lukostřelecké
základny v přímém přenosu na YouTube. I dnes můžete zhlédnout Honzovo juniorské finále:
https://www.youtube.com/watch?v=_mMRPMxumSM&feature=youtu.be

Honzo
gratulujeme.

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným střelcům za reprezentaci České republiky.
Poděkování i všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto výjezdu.

V Praze 31.8.2014

Martina Macková
Vedoucí komise reprezentace

