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Světový pohár – Nicosie CYP 

3.-12.3.2020 disciplína SKEET  
 

 První letošní Světový pohár v brokových disciplínách se konal na střelnici, kterou 

známe ze soustředění i přípravných závodů. Odjížděli jsme do velmi dobře známých 

podmínek. Cesta byla bez komplikací i s ohledem na stávající problémy s koronavirem. 

Kvůli nižší propustnost střelnice v Nicosii, kde jsou pouze 4 střeliště na disciplínu, závodila 

nejprve děvčata, poté byla soutěž MIX týmů, a nakonec měli svůj individuální závod muži.  

V neoficiálním tréninku jsme trénovali podle libosti. Žádné omezení nebylo. Oficiální trénink 

byl tradičně po 3 položkách pro každého. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SKEET ženy – 45 závodnic 

V průběhu závodu holek poměrně dost foukal vítr. Především první soutěžní den byl 

velmi nepříjemný a náročný. Kromě větru byla i dost velká zima. Žádný terč nebyl jistý. 

Někdy to bylo trochu i o sportovním štěstí na podmínky. Hodně chyb bylo tak tradičně na 

stanovištích 1, 7, 8. 

Martina Skalická - 25, 20, 25, 25, 22 – 117 a 10. místo. Pro Martinu to je nejlepší nástřel 

i umístění v kariéře na velkém mezinárodním závodě. Obě nevydařené položky měla na 

stejném střelišti, kde se nemohla srovnat s podmínkami a rychlostmi terčů. Ale jinak velká 

spokojenost a gratulace Martině k pěknému výsledku i umístění. Jeden terč chyběl do finále. 

Anna Šindelářová - 23, 22, 23, 25, 22 – 115 a 15. místo. Vyrovnané položky v průběhu 

celého závodu. Anka zastřílela velmi slušný závod, možná jeden z nejlepších na mezinárodní 

úrovni, a byl potenciál ještě nějaký terč přidat. Vidím pozitivně přechod na novou zbraň 

s kratšími hlavněmi. 

Barbora Šumová - 24, 24, 21, 23, 22 – 114 a 19. místo. Bára byla z holek nejlepší v tréninku 

a podle něj bych odhadoval její soutěžní nástřel ke 120 terčům. I když tomu začátek závodu 

nasvědčoval, poslední 3 položky nebyly podle představ. Bára měla jednoznačně navíc, 

neprodala svůj potenciál, ale vždycky nejde všechno podle představ. Úplně špatný výsledek to 

zase není. 

 

V kategorii žen znamenal nástřel 118 rozstřel o finále. 
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Soutěž MIX –  23 týmů 
1. Jaroslav Lang + Anna Šindelářová – 73 + 69 = 142 a 5. místo  
2. Tomáš Nýdrle + Barbora Šumová – 71 + 69 = 140 a 10. místo. 

Na boj o medaile byl potřeba nástřel 143 terčů. 

 

 

 

SKEET muži – 77 závodníků 
S ohledem na zrušení účasti Jakuba Tomečka a Daniela Korčáka MQS na této soutěži, 

byl Jaroslav Lang přesunutý ze soutěže MQS do hlavní soutěže.  

Kluci měli na závod výrazně lepší podmínky než holky. Bylo slunečno, teplo a prakticky 

nefoukal vítr. Odpovídaly tomu i vysoké výsledky. Na 123 byl rozstřel o finále. 

Jaroslav Lang - 25, 23, 24, 25, 24 – 121 a 18. místo. Jarda udělal ve druhé položce obě 

chyby na jednotlivých terčích, které tam nemusely být. Jinak jsem s výsledkem i 

předvedeným výkonem spokojený. 

Tomáš Nýdrle - 24, 24, 23, 25, 24 – 120 a 29. místo. O výrazně lepší umístění připravily 

Tomáše 3 chyby na jednotlivých terčích na 4. stanovišti. I zbylé 2 chyby byly na tomto 

stanovišti ve dvojstřelech. Všechno ostatní bez problémů a s jistotou. 

Miloš Slavíček - 25, 23, 25, 23, 23 – 119 a 39. místo. Po prvním dnu byl na tom Miloš 

výsledkově z kluků nejlépe. Nástřel 73 ještě dával šanci na dobré umístění. Bohužel druhý 

den se vůbec nevydařil a 4 chyby v 50 terčích znamenaly výrazný propad pořadím. 

 

Závod proběhl organizačně bez problémů. Holky potrápilo počasí výrazně více než 

kluky. Střelnice byla nastavená spíše na pomalejší režim. Nejdůležitější bylo udržet se na 

výletu, pohlídat si plynulost, neskákat na terče a nepospíchat. Barbora Šumová, Tomáš Nýdrle 

a Miloš Slavíček měli jednoznačně navíc, než předvedli v závodě. S ohledem na vynikající 

výkonnost ve dvou posledních přípravných závodech (nástřely 123, 124), jsem především 

u mužů čekal, že se někdo prosadí výrazněji i zde. Bohužel se tak nestalo. Musíme sportovně 

uznat, že na nejlepší jsme tentokrát neměli.  

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

střelivo VICTORY COMPAC. 
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V Kolíně dne 13.3.2020          Mgr. Petr Luštický 

 


