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Hodnocení SP juniorů v disciplíně Trap v SUHLU – 
Německu ve dnech 8. – 14.5.2022 

 

V souladu s plánem mezinárodních akcí a na základě reprezentačního plánu disciplíny TRAP pro rok 
2022, proběhl závod SP juniorů v německém Suhlu. 

Vedoucí výjezdu: sportovní ředitel ČSS, z.s Martin Havlík 

Reprezentační trenér: 

- Petr Hrdlička 
Pomocný trenér: 

-      Radomír Zaoral 

Nominovaní sportovci: 

- Junioři – Jaromír Hanák, Ondřej Šťastný, Petr Dorničák 
  

- Juniorky – Zina Hrdličková, Lea Kučerová, Martina Matějková 

Všichni výše uvedení sportovci a trenéři se tohoto závodu zúčastnili za prostředky ČSS, z.s. 

Sportovec hrazen z prostředků Olympu – CS MV Brna:  

-        Junior – Tomáš Nantl 

Sportovec hrazen z prostředků ASC Dukly Hradce Králové:  

-  Junior – Jakub Kostelecký 

Sportovkyně z hrazena z vlastních prostředků: 

-        Juniorka – Tereza Závišková  

 

Doprava do místa konání SPJ byla zajištěna služebními vozidly ČSS, z.s. Peugeot Boxer a Š. Rapid. 

Závod SP juniorů byl kvalitně obsazen deseti státy, kde startovalo 65 juniorů a 34 juniorek. Střelnice 
je známa svojí historií jak pro kulové, tak pro brokové disciplíny, ale i to se dá pokazit vypouštěcím 
elektronickým zařízením jako je Rangmaster. Tento systém má jednu velkou chybu, a to pro střelce 
disciplíny TRAP zcela zásadní, kdy po povelu vyletěl terč se zpožděním a ne okamžitě.  

I u nás se některým střelcům nedařilo se s tímto problémem vypořádat. V tréninku jsme se snažili 
tyto důležité detaily odstranit (změnou nebo hloubkou povelu), ale ne všichni si s tím dokázali 
poradit. Nelze se na toto vymlouvat, když nejvyšší nástřel byl 124/125 terčů a do semifinále se 
rozstřelovalo na 118/125 terčů u juniorů. Z našich juniorů na tom byl nejlépe Tomáš Nantl 
s nástřelem 112 s umístěním na 27. místě, dále Petr Dorničák s nástřelem 109 na místě 38., Jakub 
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Kostelecký s nástřelem 106 se umístil na 45. místě, Ondřej Šťastný s nástřelem 105 obsadil 47. místo 
a poslední z kluků byl Jaromír Hanák s nástřelem 104 a místem 49. 

V Juniorkách Lea Kučerová bojovala v semifinále o postup do finále, ale to se bohužel nepodařilo. Její 
nástřel 112/125 terčů je výborný a umístění na 6. místě je vynikající. Další v juniorkách Martina 
Matějková si střelila svůj osobní rekord 111/125 terčů a umístila se na 10 místě.    

Na 24. místě skončila Tereza Závišková s nástřelem 104/125 terčů a na 29. místě s nástřelem 100/125 
Zina Hrdličková. 

V soutěži družstev se junioři ve složení Šťastný, Kostelecký, Hanák umístili na 12. místě ze 13 
startujících.  V juniorkách se děvčata umístila na 5. místě z 6 startujících družstev. 

V soutěži MIX startovalo 23 dvojic a naše dvojice Hrdličková Z. – Kostelecký J. se umístila na 21. místě 
a Kučerová L. – Hanák J. skončili na místě 22.  

Na této soutěži se nám nedařilo, důvodem může být i to, že sportovci nebyli dostatečně rozstříleni 
z prvních závodů v ČR. Je to dobrá zkušenost a berme to jako ponaučení do dalších takových závodů 
světového charakteru. 

Poděkování patří ČSS, z.s., kanceláři reprezentace za zabezpečení celé akce a dále sportovnímu 
řediteli ČSS, z.s., p. Havlíkovi za zabezpečení cele soutěže v místě konání.  

Výsledky na www.issf-sports.org 

 

 

V Brně dne 18.5.2022      reprezentační trenér dis. Trap 
         Petr Hrdlička  

       

 

 


