
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Evropský pohár mládeže 1.kolo 

16.5. – 22.5.2021 Čatež, Slovinsko 

 

Počet účastníků: 197 

Počet zemí: 18 

 

Vedoucí výjezdu, trenér: Hana Majarová 

Trenér: Magda Robová 

Osobní trenéři: Martina Macková, Vladimír Brada 

 

Junioři RL: Michael Roba 

Juniorky KL: Eliška Novotná, Eva Šebestová 

Kadetky RL: Eliška Koleňáková 

Kadeti RL: František Heřmánek, Richard Krejčí, Matěj Špinar 

Juniorky KL: Karolína Celmanová 

 

Letošním prvním dorosteneckým reprezentačním výjezdem byl Evropský pohár mládeže 

ve slovinské Čateži. Stejně jako před dvěma lety na stejném místě, provázelo závod velmi 

proměnlivé počasí. Pro dorostence to byl první závod po roční covidové pauze a současně 

začátek závodní přípravy na MS dorostu 2021, které proběhne v srpnu v polské Wroclavi.  

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=8551 

 

Průběh závodu: 

V průběhu loňské sezóny se vyměnila značná část dorostenecké reprezentace, a tak do 

Slovinska odjelo 6 nováčků. Zbývající dvě reprezentantky byly zase prvním rokem ve vyšší 

kategorii juniorek. Na střelcích byla znát nervozita, jak z první mezinárodní soutěže, tak 

z absence větších závodů na domácí a mezinárodní půdě. Kvalifikace nejlépe vyšla Matějovi 

Špinarovi, který nastřílel 652 bodů a umístil se na 10.místě.  Velmi dobře si vedla i Eliška 

Koleňáková a spolu s Matějem vytvořili nový český rekord v mix týmu kadetů. V kategorii 

juniorů zastřílel slušný výsledek Michael Roba. Nutno podotknout, že druhá polovina 

juniorské kvalifikace byla výrazně ovlivněna zhoršenými povětrnostními podmínkami. 

V eliminacích jednotlivců nejdále došel František Heřmánek, v konečném pořadí se umístil 

na skvělém 8.místě. Zbytek reprezentantů prošel alespoň prvním kolem, v tom druhé už 

narazili na soupeře z předních příček nicméně souboje to byly velmi vyrovnané.  

Pro všechny naše družstva, kadeti, mix juniorů, mix kadetů, to byl první týmový start na 

mezinárodním poli. Na týmech ještě byla znát nevyzrálost nicméně kvalitu tyto týmy mají 



 

a potřebují jen více zkušeností. Kromě standardní závodní nervozity se museli vypořádat i 

s hlučnými protivníky, což bývá na mezinárodních závodech běžné a je potřeba si i na tyto 

aspekty závodu zvyknout a připravit. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Obměněný dorostenecký tým zvládl svoji premiéru velmi dobře. Všichni odjížděli domů 

s chutí do tréninku a odhodláním své výsledky na příštím závodě zlepšit. Pro většinu to 

bude MS v polské Wroclavi , kde úroveň bude zase o něco výš. 

Jak už tomu tradičně bývá při prvních jarních výjezdech, počasí bylo velmi rozmanité, a ne 

vždy se s horšími podmínkami střelci vypořádali. Za poslední sezóny jsme nezažili mnoho 

závodů s perfektním bezvětrným počasím, proto je nutné se v tréninku zaměřit na práci 

s větrem, odhad síly větru a posunutí zaměřovače, načasování výstřelu v klidnějších 

momentech, přemiřování.  

Všem děkuji za příkladnou reprezentaci a ostatním trenérům za spolupráci.  

 

 

 

V Prostějově dne 1.6.2021    

 

 

Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


