
Zpráva ze závodu  

 
3. kolo Světového poháru Salt Lake City 

19.-25.6.2017 
 

Počet zemí:   39 
Počet účastníků:  281 
Vedoucí výjezdu:  Zdeněk Horáček 
 

Reprezentanti: 
Kategorie RM:   Martin Hámor, Radek Beránek, Aleš Změlík 
Kategorie RW:   Marie Horáčková 
  
1.den  17.6.2017 
Do Salt lake City jsme přiletěli 17.6.2017 hodinu před půlnocí. Martin H. výpravu doplnil později, 

protože jeho let z Chicaga měl 3hod zpoždění. Navíc Martinovi nedorazila zavazadla.  
 
2.den 18.6.2017 

Dopoledne jsme se jeli akreditovat a po obědě byl na programu první lehký trénink na tréninkové 
střelnici. Ta připomínala Saharu, a to nejen horkem, ale hlavně kamenitým prostředím. Počasí bylo 
nádherné, 320C, ale vzhledem k tomu, že SLC je placka 1400m nad mořem, tak tam neustále foukalo. 
Po tréninku jsme jeli zpět na hotel s vírou, že Martinovi dorazí zavazadla. Po dlouhém telefonování a 

zjišťování, kde vůbec Martinův luk je, nám bylo řečeno, že zavazadla přijdou následující den. 
 

                                   
 
3.den 19.6.2017 
Třetí den v SLC se vyznačoval zejména poskládáním věcí tak, aby mohl Martin vůbec střílet. Jeho luk 
stále někde cestoval a nikdo nevěděl kde. Radek půjčil Martinovi luk, stabilizátor, prstíky, Maruška 
šípy, zaměřovač a část stabilizátorů. Martin si dokoupil náprsenku a za toulec mu posloužila taška 
přes rameno. Takto poskládaný luk, ze kterého Martin tahal skoro 50lb, přičemž Maruška měla šípy 

X10 na 40lb, jsme celý den dávali dohromady, aby se s ním dalo vůbec střílet. Ostatní členové 
výpravy se věnovali tréninku. Počasí bylo stále větrné a teplota přesáhla 350C. 
 
4.den 20.6.2017 
První oficiální den závodu. Dopoledne jsme absolvovali oficiální trénink a kontrolu nářadí. Vše 
proběhlo bez komplikací a navíc Martin už trénoval se svým lukem, který na poslední chvíli z letiště 

dorazil. Trénink probíhal v zatím nejteplejším dni s mírným větrem. Odpoledne proběhla schůzka 
kapitánů. 
 

5.den 21.6.2017  
Dnes dopoledne proběhla kvalifikace jednotlivců, jejíž výsledky najdete na www.ianseo.net. Bylo 
opět parné a větrné počasí. Bohužel ani mix tým, ani tým mužů se neprobojovali mezi 16 nejlepších. 
Odpolední část dne jsme věnovali tréninku na zítřejší eliminace a relaxaci.  

 

 
 

http://www.ianseo.net/


6.den 22.6.2017 
Tento den byly na pořadu eliminace jednotlivců. Začínali muži reflexní luk. Počasí bylo stále stejné, 
sluníčko, teplo a proměnlivý vítr. Z prvního kola postoupil jen Aleš, který v poměru 6:0 zdolal 

Aguilera z Chile. Martin měl za soupeře Juda z Anglie. Bojoval, vedl 2:0,3:1 a 5:3. Soupeř si však 
vynutil rozstřel, který bohužel Martin prohrál. Radek nestačil na Pineda z Kolumbie a prohrál 7:1. 
V druhém kole prohrál Aleš s Kapilem z Indie 6:2 a umístil se tak na děleném 33.místě. Následovala 

eliminace žen reflexní luk. V prvním kole měla Maruška za soupeřku polku Farasiewiczovou, kdy 
otočila nepříznivý stav 1:5 a dotáhla souboj do rozstřelu, který však, stejně jako Martin, prohrála. 
 
Zbývající čas před návratem jsme využili k tréninku. 
 
 

 
 
 

 
 
V Plzni dne 27.6.2017       Zdeněk Horáček 
         vedoucí výjezdu 


