
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Světový pohár 3.kolo  

21.6. – 27.6.2021 Paříž, Francie 

 

Počet účastníků: 338 

Počet zemí: 54 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Muži RL: Michal Hlahůlek, Jan Vožech, Erik Ebermann, Josef Křesala 

Ženy RL: Marie Horáčková, Jindřiška Vaněčková, Klára Grapová 

Muži KL: Pavel Zaoral 

Ženy KL: Martina Zikmundová 

 

Finální kvalifikační závod přešel do programu světového poháru. V den individuálních 

soubojů měl zbytek výpravy, který se k nám připojil, oficiální trénink. 

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=8758 

 

Průběh závodu: 

Část výpravy měla za sebou intenzivní tři dny OH kvalifikace nicméně i tak byli jednotliví 

střelci schopni nastřílet solidní výsledky. Michal Hlahůlek opět přidal pár bodů ke svému 

mezinárodnímu maximu, což je vzhledem k náročnosti programu dobrý signál. Velmi dobře 

si vedl i Josef Křesala, pro něhož to byl druhý start v kategorii dospělých, první na 

světovém poli. Nástřel 644b je i pro něj nejlepším výsledkem na mezinárodním poli. Dařilo 

se také Pavlu Zaoralovi, sice opět zůstal pod hranicí 700b ale jeho výkonnost je při první 

reprezentační sezóně vysoká a vyrovnaná.    

Kromě Marušky a Jindřišky se dalším střelcům nepodařilo projít přes první eliminační kolo. 

Obě však vypadly ze soutěže v dalším kole. Vyrovnaný souboj s kvalitním nástřelem měla 

Martina Zikmundová, bohužel souboj prohrála v rozstřelu. Do soutěže družstev postoupila 

všechna družstva. Muži měli jako poslední nasazení těžký los, nicméně souboj se jim i tak 

nezdařil. Družstvo žen prošlo prvním kolem přes Malajsii, v druhém kole už však Rusky 

porazit nedokázaly. Mix RL vyhrál první souboj s Bangladeší 5:1. V druhém kole narazil na 

tým Německa, souboj byl vyrovnaný, našim nevyšla až poslední sada, která rozhodla o 

jejich prohře. Mix KL nezačal svůj souboj dobře, v první sadě zapsal M a ztrátu už 

samozřejmě nebylo možné dohnat.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Světový pohár v Paříži byl předposledním startem v terčové sezóně. Pro některé je 

mezinárodní sezóna u konce a část týmu se bude připravovat na podzimní MS. Závěrečné 



 

hodnocení proběhne po ukončení sezóny, která byla velmi poznamenaná epidemiologickou 

situací a nařízenými opatřeními. Se vším jsme se byli schopni vypořádat a úspěšně jsme 

se zúčastnili všech naplánovaných akcí. Do dalších sezón budeme dál pracovat na 

zvyšování výkonnosti a zejména na vyšší úspěšnosti v eliminační části závodů.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V Prostějově dne 1.7.2021      Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


