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Světový pohár – Changwon KOR 

3.-12.5.2019 disciplína SKEET  
 

 Světový pohár se konal na stejné střelnici jako loňské mistrovství světa, takže jsme 

odjížděli do relativně známých podmínek. Cesta byla dlouhá, ale bez komplikací. Po příjezdu 

jsme měli 2 dny na aklimatizaci z důvodu 7 hodinového časového posunu. 

Následoval neoficiální trénink, holky 3 položky, kluci 2 položky. Další den oficiální trénink a 

stejný počet položek. Když děvčata první den závodila, kluci stříleli ještě 2 položky tréninku. 

 

 
 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SKEET ženy – 56 závodnic 
 

Martina Skalická - 23, 24, 23, 23, 22 – 115 a 20. místo. 

Barbora Šumová - 24, 23, 21, 22, 24 – 114 a 23. místo.  

Martina i Bára zastřílely konečně dobrý závod na mezinárodní úrovni. Vyvarovaly se velkých 

výpadků a dokázaly udržet slušnou výkonnost ve všech 5 položkách. Průměr kolem 23 to není 

žádná ostuda. Samozřejmě, na finále stále chybí kolem 4 terčů, ale není to tak propastný 

rozdíl, jako na posledním závodě Světového poháru. Potěšující je i dojem ze střílení. Kéž by 

tento závod chtěl být takový odrazový můstek ke zlepšení výkonnosti do další části sezóny. 

Hana Adámková - 16, 21, 23, 23, 21 – 104 a 49. místo. Pro Hanku to byl po delší době velký 

závod. Hodně se jí nepovedla první položka, kde nabrala obrovskou ztrátu bez šance na dobrý 

výsledek. Zbytek soutěže už byl výrazně lepší. 

Martina Skalická a Hana Adámková se zúčastnili závodu na náklady svých klubů, rezortů. 

 

V kategorii žen znamenal nástřel 119 rozstřel o finále. 
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SKEET muži – 84 závodníků 

 
 Kluci odstříleli v tréninku celkem 6 položek ve 3 dnech, formát soutěže byl opět 

50+75 a finále. 

Jaroslav Lang 22, 24, 24, 25, 24 – 119 a 29. místo. Pro Jardu to byl po přestupu z kategorie 

juniorů, kde střílel ještě v loňském roce, do mužů první Světový pohár. Myslím si, že ho 

zvládl celkově dobře i s ohledem na to, že se mu v prvních závodech letošního roku vůbec 

nedařilo. První položka byla slabá, ale zbytek závodu a především druhý den měl svou 

kvalitu. 

Jakub Tomeček s položkami 24, 23, 25, 22, 24 – 118 obsadil 39. místo. Po prvním dnu 

soutěže a 3 chybách byla už šance na finále prakticky nulová. Druhý den začal Kuba výborně 

a zdálo se, že ještě zabojuje o umístění třeba kolem 15. místa. Bohužel hned ta další runda 

ukázala, že tento závod nebude patřiti mezi ty povedené. Kuba nenavázal na vynikající nástřel 

124 ze zářijového mistrovství světa. Nepovedla se nastavit optimální úroveň koncentrace, 

reakce a plynulosti pohybu. 

Tomáš Nýdrle 22, 25, 24, 19, 24 – 114 a 67. Stejně jako kluci měl i Tomáš špatný vstup do 

závodu a po první položce byly šance na úspěch už mizivé. Předposlední položka se vůbec 

nepovedla, plynulost pohybu vystřídaly skoky po terčích. Pro Tomáše po delší době 

nevydařený závod. Nebylo to ono už v tréninku a po celou dobu se nemohl dostat do té 

správné pohody. 

 

Na finále bylo potřeba v tomto závodě opět střelit 122 terčů. 
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 Závod probíhal za krásného slunečného počasí a prakticky ideálních střeleckých 

podmínek. Bezvětří, teplota mezi 20 – 25 stupni. Kdyby bylo finále v kategorii mužů na 123 

nebo 124, nikdo by se nemohl divit. Střelnice byla velmi dobře na závod připravená a 

seřízená. Byly zde vrhačky MATTARELLI a terče SAGITARIO. Organizačně všechno bez 

problémů.  

Závody jsme opět odstříleli našimi náboji SELLIER & BELLOT. Při tréninku jsme používali 

střelivo FIOCCHI OFFICIAL.  

 

 

V Kolíně dne 13.5.2019          Mgr. Petr Luštický 

 


