Hodnocení SP Baku Trap

V souladu s plánem mezinárodních akcí a na základě reprezentačního plánu disciplíny TRAP pro rok
2022, proběhl závod SP v Baku – Ázerbajdžánu v termínu 25.5. – 2.6.2022.

Vedoucí výjezdu:
-

sportovní ředitel ČSS, z.s. Martin Havlík

Reprezentační trenér:
-

Petr Hrdlička

Sportovci hrazeni ČSS, z.s. – Kostelecký David
Lipták Jiří
Vaněk Pavel
Hrdličková Zina
Sportovci hrazeni rezortem Olympem – CS MV Brna – Štěpán Vladimír RPO
Beccari Fabio RPO
Odjezd na tento SP byl z Brna, dne 25.5. a proběhl služ. vozidlem Peugeot. Sraz všech cestujících byl
stanoven na 6:00 hod. v prostoru Terminálu č. 1, letiště Václava Havla v Praze.
První let do Istanbulu proběhl hladce. V Istanbulu byl dostatek času na přestup (4 hod.). Následně se
pokračovalo přímým letem do Baku. Po příletu na zdejší letiště bylo zapotřebí odbavení a kontrola
zbraní, která byla velmi dlouhá (cca. 3 hodiny). Zde se vyplatil dřívější příjezd do místa konání tohoto
SP, neboť v další dny trávily střelecké federace na odbavení zhruba šest až sedm hodin. Po této
kontrole byly zbraně převezeny přímo na střelnici prostřednictvím služby pořadatele.
Do hotelu Winter Park jsme se dostali až kolem 23.30 hod. místního času (v Baku je časový posun +2
hod.).
Hned druhý dne ráno jsme se sportovním ředitelem ČSS, z.s. odjeli na střelnici za účelem rezervace a
nákupu trénink. položek pro odpolední trénink. Dále bylo nutné nakoupit střelivo, zkontrolovat
zbraně a vyřídit nutnou administrativu pro zbrojní sklad včetně akreditace pro závod. V prvních dne
bylo nutné taktéž vyřešit dopravu sportovců na střelnici a zpět, neboť autobusová doprava
prostřednictvím pořadatele nebyla zajištěna.
Střelnici již známe z Evropských her, které se zde konaly v roce 2015, po technické stránce se zde nic
nezměnilo. Na všech střelištích i dopadištích je umělá tráva. V tomto období zde foukal silnější vítr,
Baku v překladu větrné město potvrdilo svou pověst.
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Pro trénink i závod byly použity terče LIPECT eko. Tříštivost těchto terčů je slabá, terče jsou celkově
velmi tvrdé.
Časový harmonogram byl následující:
26.5. - každý sportovec absolvoval odpolední trénink – dvě tréninkové položky
27.5. - volný naplánovaný trénink na tři trénink. položky
28.5. - oficiální trénink také po třech trénink. položkách
29.5. – začátek individuální soutěže žen a mužů
Po prvním dnu vedl D. Kostelecký s nástřelem 74 terčů, dále J. Lipták 72 terčů, V. Štěpán 72 terčů, P.
Vaněk a F. Beccari 71 terčů. Juniorka startující v ženách Z. Hrdličková 66 terčů.
30.5. - druhý den závodu střílel výborně Jiří Lipták, který postoupil do semifinále a z něj postoupil do
finále, kde vybojoval prví místo s nástřelem 120 terčů a 35 finálových terčů.
- na 16. místě skončil Pavel Vaněk s nástřelem 119/125
- na 23. místě se umístil Vladimír Štěpán s nástřelem 118/125
- 27. místo obsadil David Kostelecký 118/125
- 36. místo obsadil Fabio Beccari 117/125
- v ženách Zina Hrdličková obsadila 26. místo s nástřelem 109/125
V mužích startovalo 110 účastníků a v ženách 57 účastnic. Celkově to byl kvalitně obsazený závod.
31.5. proběhla soutěž družstev ve složení: Kostelecký s nástřelem
Lipták s nástřelem
Vaněk s nástřelem

74
71
67

Celkem tedy 212/225, družstvo skončilo na 8. místě, dva terče od finále. Celkem startovalo 19 týmů.
1.6. proběhla soutěž mixů, kde startovali: Kostelecký s nástřelem
Hrdličková s nástřelem

68
68

Celkem 136/150, David se Zinou obsadili 12. místo, dva terče od finále. Celkem startovalo 23
smíšených dvojic – mixů.
2.6. odlet zpět do ČR, cesta probíhala bez komplikací.
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Tento závod hodnotím jako vynikající, prvním místem Jiřího Liptáka, ale i umístěním ostatních
sportovců.
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.
Celkové výsledky na stránkách ISSF.

V Brně, dne 6.5.2022

Petr Hrdlička
reprezentační trenér dis. Trap
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