
Zpráva ze závodu 
 

2.kolo Youth Cup 
9.-14.7.2017 Poreč Chorvatsko 

 
 

Počet účastníků: 314 
Počet zemí: 33 
 

Vedoucí výjezdu, trenér: Hana Majarová 
Trenér: Zdeněk Horáček, Jan Šípek 

Osobní trenér: Helena Bauerová 
 
Junioři RL: Vojtěch Chochola, David Vítovec, Aleš Změlík, Matěj Jech 

Juniorky RL: Marie Horáčková, Barbora Kramperová 
Kadeti RL: Josef Křesala 

Kadetky RL: Klára Grapová, Zuzana Škarková 
Kadetky KL: Martina Zikmundová 
 

 
Průběh závodu: 

I druhé kolo Youth Cupu bylo pro účastníky dobře připraveno. Během celého 
týdne jsme nezaznamenali žádné problémy, časové průtahy apod. Oficiální hotely 

byly blízko střelnice, nicméně i tak jsme využívali autobusovou dopravu nebo 
vlastní auta. Po celou dobu závodu panovalo velmi teplé slunečné počasí. Teploty 
se pohybovali nad 30stupni Celsia.  

 
 

Výsledky: 
Kompletní výsledky ze závodu 
http://www.ianseo.net/Details.php?toId=2030 

 
Závod byl termínově umístěn do poloviny venkovní sezóny, takže jsme oproti 

prvnímu kolu očekávali nárůst výkonnosti jak u našich, tak u zahraničních 
střelců. Navíc do Poreče přijely další týmy, které v Řecku chyběly. V nabité 
konkurenci však naši mladí lukostřelci obstáli. Většina zaznamenala výkonností 

nárůst nebo si alespoň výkonnost udržela na své stávající úrovni.  
 

V kvalifikaci se nejlépe dařilo juniorce M.Horáčkové a kadetce K.Grapové, které 
se shodně umístily na 8.místě, což jim zajistilo přímý postup mezi 32 závodnic. 
Velmi dobrý výkon podal také junior David Vítovec, který tak na mezinárodní 

scéně potvrdil svou narůstající výkonnost. 
 

V eliminacích jednotlivců jsme zaznamenali několik postupů, nicméně mezi 
nejlepších 8 se nepodařilo nikomu dostat.  
 

Opět se výrazně dařilo v soutěži mix týmů, tentokrát mezi juniory. Maruška 
s Davidem  se svými dobrými kvalifikačními výsledky zařadili na 6.místo. 

V eliminačních soubojích svou střeleckou kvalitu proměnili v postup do 
bronzového finále.   



V prvním kole vyřadili dánský tým 5:3 a kole druhém porazili Turky až 

v samotném rozstřelu. V semifinále je čekal italský tým, druhý v kvalifikaci. 
Italové souboj vyhráli a poslali naši dvojici do bronzového finále. Naši junioři 

nastoupili proti ruskému týmu a vyrovnaný souboj musel opět rozhodnou 
rozstřel. Maruščino X na závěr si budeme dlouho pamatovat. Po stříbrné medaili 
našich kadetů si odváží medaili i junioři, tentokrát bronzovou.  

 
Posledním želízkem v ohni byl náš juniorský tým, který se z 12. kvalifikačního 

místa posunul na konečné 7.místo, díky výhře nad Bělorusy v prvním kole. 
 
Závěrečné hodnocení: 

Naši reprezentanti navázali na povedené první kolo letošního Youth Cupu a 
v konkurenci mladých Evropanů zaznamenali dobré výsledky a získali potřebné 

zkušenosti do dalších závodů. Třešničkou na dortu je samozřejmě další medaile. 
Jejich narůstající výkonnost, medailové úspěchy a práce celého týmu neušla 
pozornosti jak kolegů trenérů z ostatních týmů tak zástupcům WAE, kteří nám 

k úspěchům gratulovali. Každoročně zástupci juniorské sekce WAE vyhlašují tým, 
který zaznamenal největší progres ve výkonnosti, a i když tuto cenu letos získal 

estonský tým, byli jsme dle funkcionářů WAE právě my jejich velkým 
konkurentem. To je pro náš celý tým velké zadostiučinění a zároveň obrovská 

motivace pro další tvrdou práci, která k těmto úspěchům neodmyslitelně patří. 
 
 

Poděkování patří celému týmu za příkladnou reprezentaci české lukostřelby a 
taktéž sekretariátu svazu za spolupráci při zajištění výjezdu. 

 

                            
 
 

 
 
V Prostějově dne 29.7.2017      

 
 

  
Hana Majarová 
Vedoucí výjezdu 

 


