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Zpráva ze závodu WAC Šanghaj 16. - 21.5.2017       
 

Muži RL: Radek BERÁNEK, Aleš ZMĚLÍK 

S odstupem několika dní po konání prvního kola WAC v Šanghaji  bych vám rád předal informace z výjezdu. 

Na tento závod jsme vyrazili ve dvou – já a Aleš Změlík v neděli 14.5. Cestovali jsme zvlášť ale do 
místa konání jsme dorazili s asi hodinovým odstupem v pondělí kolem 8 hodiny ráno. Ubytování v 
hotelu proběhlo bez problémů. Po obědě jsme vyrazili na neoficiální trénink aby jsme si prohlédli 
střelnici a trochu se protáhli po dlouhém letu. Střelnice byla umístěna na nedalekém stadionu, na 
který se dalo dojít i pěšky za cca 15 minut.  

 
 
V úterý ráno už nás čekal oficiální trénink s kontrolou náčiní a ve středu kvalifikace. 
 
Počasí bylo celý týden velmi dobré. Jen na oficiální trénink bylo zataženo s troškou deště, jinak 
slunečno a občas trošku pofukovalo. 
 
Co se organizace týká, tak ta byla opravdu výborná. 
 
V kvalifikacích se opět ukázala dominance korejských střelců, kteří jak v mužské, tak ženské kategorii 
obsadili první čtyři místa. Velikým překvapením bylo vyřazení družstva Američanů v prvním kole 
kazašským týmem, který nakonec ve finále porazil korejské družstvo v rozstřelu.  
 
V jednotlivcích pak překvapil mladý Steve Wuller z Holandska, který na svém prvním startu ve světovém 
poháru vyhrál. 

 
Co se našich výsledků týká tak Aleš skončil s nástřelem 626b. na 77.místě a já s nástřelem 609b. až na 
83.místě. V eliminacích jsme oba prohráli hned v prním kole a závod pro nás skončil. Inu pokud se 
chceme přiblížit světové elitě, tak je před námi ještě spousta práce. 
 
V pátek jsme se šli podívat na eliminace jednotlivců a v sobotu odpoledne na finálové souboje 
kladkových luků. V neděli ráno jsme vyrazili na dlouhou cestu domů. 
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Zpracoval: Radek BERÁNEK 
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