
Zpráva ze závodu 

Mistrovství světa juniorů v terčové lukostřelbě 

2. – 8. 10. 2017 Rosário, Argentina  

 
MSJ se zúčastnilo 6 reprezentantů ve čtyřech kategoriích: 

 Reflexní luk junioři:   David Vítovec, Vojtěch Chochola, Matěj Jech 

 Reflexní luk juniorky:  Marie Horáčková 

 Reflexní luk kadetky: Klára Grapová 

 Kladkový luk kadetky:  Martina Zikmundová 

  

Vedoucí výjezdu a trenér: Zdeněk Horáček 

 Trenérky:   Helena Bauerová, Martina Macková 

 

Sobota 30.09.2017 

Výprava na místo určení – hotel Holiday, Rosário, dorazila v sobotu 30.09.2017, a 

to po čtyř hodinovém čekání na odvoz autobusem z letiště v Buenos Aires a 

následně cca čtyř hodinovou cestou do Rosária. Ubytování proběhlo s menším 

problémem, nebyly připraveny objednané pokoje.  

 

 

Neděle 01.10.2017 

Ráno po snídani jsme připravili k odjezdu na neoficiální trénink. Vzhledem k tomu, 

že v noci ze soboty na neděli byla poměrně velká bouře, byla střelnice uzavřena a 

trénink zrušen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 02.10.2017 

Dnes byla na programu akreditace, oficiální trénink, slavnostní zahájení a schůzka 

kapitánů. Z plánovaného programu proběhla neřízená akreditace a zkrácený 

oficiální trénink na 1,5 hod., včetně kontroly nářadí. Není k dispozici tréninková 

střelnice. Autobusová doprava byla zajištěna a funguje. Oficiální trénink i kontrola 

nářadí proběhla bez problémů. Počasí se ustálilo na silně větrné, ale nepršelo. 

 

 

 



Úterý 03.10.2017 

Dopoledne proběhla kvalifikace a první eliminační kolo v juniorských kategoriích, ve 

kterých soutěžilo 82 juniorů RL a 64 juniorek RL. Závod probíhal za slunečného 

počasí s nárazovým větrem.  

Naši reprezentanti se v kvalifikaci umístili následovně:  

 

Junioři RL 

67  CHOCHOLA Vojtech CZE  308 302  610 b. 

69  VITOVEC David CZE   317 288  605 b. 

71  JECH Matej CZE  301 294  595 b. 

 

Juniorky RL 

41  HORACKOVA Marie CZE  310 300  610 b. 

 

Po skončení kvalifikace následovalo první eliminační kolo 1/48, a jak David Vítovec, 

tak i Matěj Jech své soupeře porazili a postoupili do dalšího kola. Vojtěch Chochola 

svůj souboj prohrál a MSJ pro něj skončilo. 

Marie Horáčková měla v prvním kole volný postup – bye. 

 

Odpolední program patřil kadetským kategoriím, ve kterých soutěžilo 93 kadetek 

RL a 38 kadetek KL: 

 

Kadetky RL 

39  GRAPOVA Klara CZE   305 314 619 b. 

 

První eliminační kolo 1/48 střílela jen Klára Grapová a na svoji soupeřku nestačila, 

a i pro ni MSJ skončilo. 

 

 

Kadetky KL 

27  ZIKMUNDOVA Martina CZE  338 323  661 b. – nový český rekord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Středa 4.10.2017  

MSJ pokračovalo dopoledním programem, dalšími eliminačními koly. Počasí se 

viditelně zhoršilo, zejména povětrnostní podmínky, kdy vítr foukal rychlostí 9 m/s 

a v nárazech i silněji.  

 

Ke svému prvnímu eliminačnímu kolu 1/24 nastoupila Martina Zikmundová, svoji 

soupeřku v silném větru přestřílela a postoupila mezi 32 nejlepších. 

 

Davida Vítovce, Matěje Jecha a Marii Horáčkovou čekali soupeři pro druhé eliminační 

kolo 1/24. Bojovali, ale na postup to tentokráte nestačilo, a i pro ně MSJ skončilo. 

 

 

Čtvrtek 5.10.2017     

V odpoledním programu nastoupila Martina Zikmundová do svého druhého 

eliminačního kola. Počasí se mírně uklidnilo, svítilo slunce a vál proměnlivý vítr. 

Toto kolo Martin Zikmundové nevyšlo podle jejích představ a souboj prohrála.  

 

 

Konečné výsledky a informace z celého MSJ najdete na webové adrese: 

 

http://ianseo.net/Details.php?toId=2043 

 

 

Pondělí 9.10.2017 

Ráno po snídani část výpravy po komplikacích usedá do autobusu a odjíždí na letiště 

do Buenos Aires ke svému odletu domů. Marie Horáčková a Zdeněk Horáček 

odpoledne odlétají do dějství Mistrovství světa dospělých v terčové lukostřelbě – do 

Mexiko city. 

 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim sportovcům za dobrou reprezentaci 

české lukostřelby a trenérkám Martině Mackové a Heleně Bauerové za pomoc 

v jednotlivých dnech pobytu v Argentině. 

 

 

 

V Rosáriu 9.10.2017 

 

 

       Zdeněk Horáček v.r. 

          vedoucí výjezdu   

 
 

http://ianseo.net/Details.php?toId=2043

