
 

Zpráva z MZ TROPHY TEAM ze  Schwadernau ve Švýcarsku. 

 

Tyto mezinárodní závody se konaly ve stejném termínu jako Světový pohár  v Mnichově a na 

základě návrhu státního trenéra bylo rozhodnuto, že se zúčastní sportovci, kteří se nedostali 

do nominace na SP. Závody se uskutečnily v městečku Schwadernau, které je vzdáleno asi 40 

km severozápadně od Bernu. Zúčastnily se Rakousko, Francie, Německo, Bavorsko, Česká 

republika a domácí Švýcarsko. Závody byly  jen v puškových disciplínách a nominováni byli – 

ženy Lucie Valová, Klára Bartošová, Aneta Brabcová a v mužích Ladislav Haloda, Adam 

Hrabovský a junior Adam Cipro.  

Protože zde nikdo od nás ještě nestřílel, krátce popíšu areál. Střelnice se nachází téměř 

uprostřed městečka na  břehu řeky Aara, která protéká  téměř celým Švýcarskem. Tento 

areál má k dispozici 36 stavů na 50m vybavených elektronickými terči Polytronik a na 30-ti 

metrové střelnici je 10 stavů pro kuši. Stavy jsou situovány na severovýchod a to znamená, 

že až do 10 hodin svítí slunce sportovcům do očí. Proto byla na každém stavu instalovaná 

pohyblivá deska, kterou si sportovci nastavovali dle potřeby. V prvním poschodí je 

vzduchovková střelnice s 20.ti elektronickými stavy Sius-Ascor.Tato nástavba 1.poschodí byla 

vybudována v roce 1993 ze staré stodoly. Střelnice na 25 metrů zde není. Dále je zde ještě 

nezbytná restaurace s možností stravování.  

 A nyní k programu závodů. V pátek odpoledne po příjezdu jsme absolvovali trénink a vlastní 

závody byly v sobotu a v neděli. Muži i ženy začínali v sobotu ráno standarty. Odpoledne 

pokračovali muži vzduchovkou a ženy polohou vleže. V neděli ráno začínali muži ležákem a 

ženy měly na pořadu vzduchovku. Střílelo se dle pravidel platných od 1.1.2013.  Nejlépe si 

v 3x20 vedla z našich Bartošová s Brabcovou – nastřílely shodně 575 bodů (před finálem 6 

resp.7.místo). Po finále Bartošová skončila na sedmém a Aneta se probojovala na třetí místo. 

Za zmínku stojí, že v této disciplíně byla nastřílena pouze jedna „stovka“ – a to Klárou 

Bartošovou v poloze vleže ve standartu 3x20ran. Lucii se nedařilo v poloze stoje a celkových 

569 znamenalo 10.místo. Bylo dosaženo jen 1x580 a 1x582. Ve 3x40 se Haloda výsledkem 

1155bodů  a Cipro 1150 bodů dostali do finále (třetí a sedmé místo). Ve finále si velmi dobře 

vedl Cipro a povedlo se mu porazit Rumplera z Rakouska o tři desetiny výkonem 450,3 bodu 

a obsadil první místo. Haloda skončil na šestém místě. Hrabovskému se vůbec nevedlo a 

výkon 1134 bodů jej zařadil na 17.místo. V disciplíně 60ran vleže žen se podařilo Lucii Valové 

výkonem 594 a 39 centry vyhrát před německou závodnicí  Gosslerovou (měla shodný 

výsledek, ale o dva centry méně. Aneta s 591 body získala  3.místo. Bartošové se vůbec 

nedařilo. Ve vzduchovce v mužích Vladimír Haloda výkonem 618,1 postoupil do finále na 

sedmém místě. Ve finále si o místo polepšil a skončil šestý. Oběma Adamům se závod 

nepovedl.  



 

V neděli ve vzduchovce žen si velmi dobře vedla Aneta a s výkonem 417,3 si zajistila vstup do 

finále na 1.místě. Anetě se ve finále nedařilo střílet vyšší desítky a to ji odsunulo na 3.místo. 

Bartošová skončila devátá a Valová na 14.místě. V mužích v poslední disciplíně 60 ran vleže si 

opět nejlépe z našich vedl Haloda a do finále nastupoval na šestém místě. Po finále skončil  

Vláďa opět na šestém místě. Hrabovský zůstal uprostřed závodního pole výkonem 616,4 a 

Adam Cipro s 614,7 obsadil16.místo.  

Získali jsme  22 bodů a dělili jsme se o druhé a třetí místo se švýcarskou delegací , která  

dosáhla stejného počtu bodů. Prvenství získali střelci z Německa s 24 body. Na závěr se 

musím zmínit o počasí, které nám střelcům vůbec nepřálo – teplota mezi 6 – 10 stupni, 

zataženo, déšť, střídavě tma a ostré slunce.  Celkově jsme získali 2x 1.místo, -Valová, Cipro, 

3x3.místo – Brabcová, 3x6.místo – Haloda, 1x7.místo – Bartošová. Závody proběhly 

z organizačního pohledu bez problémů a v přátelské atmosféře. První soutěž Trophy Team se 

uskutečnila v dubnu v Mnichově. Tyto závody byly druhé v pořadí a další soutěž má být podle 

informací v Rakousku.  

Výsledky : ženy 

SM3x20 – 1. Fuglister SU – 455,1 (579b.), 2. Friedel GER – 451,2 (580), 3. Brabcová CZE - 

440,8 (575), 7.Bartošová CZE – 401,4 (575), 10.Valová – 569b. 

SM60 vleže – 1.Valová CZE – 564 (39xC), 2.Gossler GER – 594, 3.Brabcová CZE – 

591(39xC),12.Bartošová – 574b. 

VzPu40 – 1.Gossler GER 205,4 (414,7), 2.Olry FRA – 205,1 (410,9), 3.Brabcová CZE 183,4 

(417,3), 9.Bartošová CZE – 410,5, 14.Valová 407,6. 

Muži 

LM3x40 – 1.Cipro CZE – 450,3 (1150-378,392,380), 2.Rumpler AUT – 450,0 (1157-

386,395,376), 3.Janker GER – 438,3 (1150-373,398,379), 6.Haloda CZE – 405,8 (1155-

381,388,386), 17.Hrabovský CZE – 1134-379,391,364. 

LM60 – 1.Delley SUI – 206,6 (626,3), 2.Kurz GER – 203,9 (616,5), 3.Rammler AUT – 184 

(619,4), 6.Haloda CZE – 120 (620,6), 9.Hrabovský CZE – 606,4, 16.Cipro CZE – 614,7, 

VzPu60 – 1.Germond FRA – 210 (623,9), 2.Geuther BAV – 206,6 (623,0), 6.Haloda CZE – 121 

(618,1), 16.Cipro CZE – 608,2, 17.Hrabovský CZE – 597,0. 

V Plzni dne 31.5.2013                           zpracoval P.Kovařík – ved.výpravy 


