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Světový pohár – Al Ain UAE  

10.-16.4.2019 disciplína SKEET  
 

 Druhý závod Světového poháru v brokových disciplínách byl na programu ve městě 

Al Ain ve Spojených arabských emirátech. Tým sportovců byl doplněn o jednu ženu. Jinak 

reprezentaci tvořila stejná jména jako na úvodním Světovém poháru v Mexiku.  

Cesta proběhla bez problémů. Přímý let z Prahy do Dubaje trval necelých 6 hodin. Z letiště 

jsme jeli ještě 2 hodiny autobusem na hotel.    

 

 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SKEET ženy – 71 závodnic 
 Následující den po příjezdu holky trénovaly 2 položky a oficiální trénink 3 položky 

den poté. Výsledky v závodě byly následující. 

 

Barbora Šumová - 20, 24, 21, 22, 22 – 109 a 43. místo.  

Martina Skalická - 23, 22, 20, 19, 23 – 107 a 49. místo. 

Anna Šindelářová - 20, 22, 20, 22, 22 – 106 a 54. místo. 

 

Všechny holky zastřílely podobné výsledky. Každá předvedla 3 obstojné položky, jestli to je 

možné vůbec tak nazvat, a každé se 2 položky nepovedly. V určitých částech závodu se každá 

z holek prezentovala dobrým výkonem, pěkným střílením, kdy byla radost se dívat. Bohužel 

stejně tak každá předvedla řadu výpadků a školáckých chyb. Omylů, které do závodu 

Světového poháru prostě už nepatří. Pokud tedy chceme pomýšlet na lepší umístění než 

stávající. S těmito výkony  nejsme a nemůžeme být spokojeny. Udržet 100% koncentraci a 

odvést 100% práci po celou dobu závodu na všech stanovištích a ve všech 5 soutěžních 
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položkách se zatím nedaří. Holky mají problém především s udržením rychlosti, rytmem 

střelby a s přesným nahozením k terčům. Velká slabina všech jsou pak dvojstřely na 

4. stanovišti. 

Bohužel musím konstatovat, že finálová účast je nám zatím v kategorii žen stále hodně 

vzdálena. I na tomto Světovém poháru bylo potřeba střelit 118 terčů. 

 

 

 

SKEET muži – 124 závodníků 
 Kluci měli 1 den volna po příjezdu. Poté 2 dny trénovali vždy po 2 položkách. První 

soutěžní den stříleli 50, druhý 75 terčů. 

Tomáš Nýdrle 25, 24, 24, 24, 24 – 121 a 13. místo. Tomáš podával po celou dobu závodu 

vyrovnané výkony a střílel moc dobře. Bohužel kromě první položky to chtělo ještě nějakou 

dotáhnout až do konce bez chyby. To se nepovedlo a v celkovém součtu chyběl na rozstřel 

o finále 1 terč. Velká škoda. 

Miloš Slavíček s položkami 24, 24, 25, 24, 22 – 119 obsadil 49. místo. Po 4 položkách 

s nástřelem 97 byl Miloš stále ve hře o dobré umístění i případnou finálovou účast. Bohužel 

poslední runda se vůbec nepovedla a 3 chyby znamenaly konec nadějí na slušný výsledek. 

Jakub Tomeček vstoupil dobře do závodu a první den se mu dařilo. V druhém dni ale 

nezvykle chyboval v úvodu každé položky, což samozřejmě negativně ovlivnilo celkový 

výsledek. Nástřel 25, 24, 23, 24, 22 – 118 a 59. místo.  
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 Závod proběhl organizačně bez problémů. Střelnice s 5 kombinovanými střelišti 

vybavenými vrhačkami PROMATIC byla na závod dobře připravená a seřízená. Všechna 

střeliště si byla hodně podobná, snad jen vyjma krajních A a E. Lety terčů byly pravidelné. 

Střílelo se na terče EUROTARGET. 

Děvčatům první soutěžní den hodně foukal vítr a bylo zataženo. Jak už to ale bývá, ty nejlepší 

se s tím dokázaly vyrovnat. Další dny se počasí postupně lepšilo. 

Závody jsme odstříleli našimi náboji SELLIER a BELLOT. Při tréninku jsme používali 

střelivo FIOCCHI OFFICIAL.  

Kluci prokázali v závodě konkurenceschopnost, i když jsme posledními položkami neudrželi 

krok s nejlepšími a finálová účast nám unikla.  

Holky stále nedokáží prodat svůj potenciál v závodě, umí to mnohem lépe. Až příliš velký 

respekt z velké soutěže jim stále svazuje ruce.  

 

 

V Kolíně dne 17.4.2019    Mgr. Petr Luštický 

 


