
 

 

 

Zpráva ze závodu 

1.kolo Světového poháru   

18.-24.4.2022 Antalye, Turecko 

 

Počet účastníků: 340 

Počet zemí: 47 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Trenér: Zdeněk Horáček 

Muži RL: Michal Hlahůlek, Jan Vožech, Josef Křesala, Adam Li 

Ženy RL: Marie Horáčková, Jindřiška Vaněčková, Klára Grapová 

Muži KL: Martin Vaněk, Pavel Zaoral, Filip Reitmeier 

 

1.kolo světového poháru v Antalyi bylo vybráno jako přípravný závod před nadcházejícím 

ME, které proběhne na začátku června v Mnichově, a kde se bude zároveň střílet 

kvalifikační závod jednotlivců pro EH 2023.   

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=10566 

 

Průběh závodu: 

Po loňské sezóně, která byla stále velmi ovlivněna covidem, jsme konečně zažili  „normální“ 

závod. Pořadatelé připravili akci kvalitně jako vždy, a tak nedošlo k žádným zádrhelům. 

Střelnice v Antalyi je pro nás jednou z těch oblíbených a jako tým se tam rádi vracíme.  

V letošním roce došlo k několika úpravám v pravidlech, a tak jsme byli v očekávání, jak 

moc tyto změny ovlivní závod a výsledky. Zásadní změnou bylo pro nás zkrácení času na 

střelbu a také úprava programu pro světové poháry. Klasický oficiální trénink byl nahrazen 

volnější formou oficiálního tréninku s dobrovolnou kontrolou nářadí. Tu však rozhodčí 

mohou udělat v průběhu závodu kdykoliv. Na změny jsme se připravili, program 

nastudovali a za příjemného jarního počasí jsme mohli nastoupit do závodu. 

První blok programu patřil kladkovým lukům. Dvě sady v kvalifikaci ovlivnil silný vítr, který 

se přehnal přes střelnici, ale naštěstí sebou nepřinesl bouřku, která ten den hrozila. 

V kvalifikaci se nejlépe dařilo Martinovi Vaňkovi, který se s výsledkem 684b umístil na 

53.místě. Filipovi Reitmeierovi ani Pavlovi Zaoralovi se nepodařilo postoupit do eliminací. 

Hned druhý den byla soutěž družstev, ve které náš tým podlehl výběru Norska.  

Do soutěže nastoupily reflexní luky. Kvalifikace vyšla skvěle Marii Horáčkové, která se 

nástřelem 653b umístila na výborném 6.místě. Stejně dobře závod vyšel Michalovi 

Hlahůlkovi, který se nástřelem 657b umístil na 28.místě. Součet obou výsledků vytvořil 

nový český rekord, který tito reprezentanti stanovili vloni. Svou reprezentační premiéru 

zvládl velmi dobře Adam Li se slušným výsledkem 635b. Jindřiška Vaněčková zlepšila svůj 

výkon ze závodu WRT před dvěma týdny a s nástřelem 612b se posunula na postupovou 

pozici. Kvalifikační výsledek Kláry Grapové byl ovlivněn závadou na luku související se 



 

zaměřovačem, která se však i přes kontrolu materiálu v průběhu soutěže odhalila až při 

skládání a balení luku. Po kvalifikaci měli muži první kolo eliminací, bohužel v něm proti 

sobě nastoupili naši dva střelci, M.Hlahůlek a J.Křesala. Michal souboj vyhrál a postoupil 

mezi 64 lukostřelců. Skvělý výkon podal Jan Vožech, který porazil favorizovaného Gijse 

Broeksma z Holandska. Adamovi jeho první eliminační souboj na reprezentační akci nevyšel 

a do dalšího kola nepostoupil. 

V soutěži družstev se tentokrát lépe dařilo mužům, kteří svedli velmi vyrovnaný souboj, 

zakončený rozstřelem, s Australany. Bohužel nástřel 28:29 hrál ve prospěch australského 

týmu nicméně ze souboje jsme si odnášeli velmi dobrý pocit. Mix tým si v prvním kole 

poradil s Rakušany, ve druhém nestačil na výběr USA.  

Na řadu přišly zbylé eliminační souboje. Nejdřív v podání Martina Vaňka, který nestačil na 

Turka Hanyeho v poměru 140:143, dále se nepodařilo na výborný výkon navázat Honzovi, 

kterého porazil zkušený Francouz Phillon. Jindřiška Vaněčková svedla slušný, ale bohužel 

ne vítězný, souboj s Němkou Bauer. Na druhé straně postoupil do dalšího kola Michal 

Hlahůlek přes Uzbeka Karorova, ve třetím kole ho zastavil Australan Tyack. Marie byla 

ještě úspěšnější a její vítěznou šňůru zastavila až německá reprezentantka Bauer. Marie 

se umístila na skvělém 7.místě, což je historické maximum českých reprezentantů na 

závodech světového formátu. 

 

Závěrečné hodnocení: 

První světový pohár tohoto roku se nesl ve znamení změn v pravidlech. Lze jen těžko 

usuzovat, zda se některé z nich podepsaly na výkonech startovního pole. Jelikož nefoukalo 

tolik, jak bývá v Antalyi běžné, nedá se zatím s jistotou říct, že kratší čas na sadu bude 

střelcům dělat velké potíže. Dá se ale očekávat diskuse mezi trenéry národních týmů a WA 

o možnostech úpravy některých změn, zejména těch, týkajících se programu.  

Co se týká předvedených výkonů hodnotím tento výjezd jako jeden z nejúspěšnějších. 

Zejména v divizi reflexního luku jsme zaznamenali jak dobré výsledky v kvalifikaci, tak 

úspěšné postupy v eliminačních kolech a vyrovnané souboje v soutěži družstev.  

Další reprezentační akcí je závod WRT v Kamniku a následně ME v Mnichově. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

V Prostějově dne 25.4.2022      Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


