
 

ISSF World Cup Rabat (MAR) -  závěrečná zpráva, zhodnocení 

 

 V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Skeet zúčastnili ve dnech 04.- 09. ledna 2023 
Světového poháru ISSF v marockém Rabatu. Cílem výjezdu byl opětovný návrat k režimu velkých mezinárodních 
soutěží po zimní pauze. 
 
 Výpravu řídil: Petr Zvolánek – trenér disciplíny Skeet. 
 
 Nominovaní sportovci: Ženy – Barbora Šumová. 
 Oba jmenovaní se akce zúčastnili za prostředky OH stipendia od ČOV, Komety Brno a vlastní. 
 
 Doprava: Letecky společností Air France, na místě shuttle busy pořadatele. 
 
 Ubytování – Hotel Onomo Terminus Rabat. 
 
 Střelnice – Areál střelnice “Club Les Chênes de Tir et de Loisirs” se nachází cca 18 km od metropole Rabat.  
 Jedná se o velkoryse vybudovaný střelecký areál s výborným zázemím. Pět kombinovaných střelišť je 
rozloženo na ploše 500m, tudíž mezi střelišti jsou proluky více jak 50 metrů, díky čemuž se střeliště nijak navzájem 
neruší. Snadno by se do té plochy vměstnalo střelišť deset. Všechna jsou osazena vrhačkami Mattarelli a vybavena 
elektronikou Multipullsoft. Použité terče byly Euro Target. 

Bohužel nastavení a seřízení střelišť, jak v tréninku, tak i během soutěže, bylo velmi nešťastné. Nejen, že se 
jednotlivá střeliště mezi sebou lišila v rychlostech a doletech terčů, ale i terče na jednom střelišti měly odlišné 
rychlosti. Což činilo velké potíže mnoha střelcům. Nemluvě o finálovém, třetím, střelišti, kde se členové Jury opravdu 
zrealizovali a nastavili zcela neregulérní trajektorie a dolety na hranici blížící se 75 metrům. Mnozí sportovci odmítali 
na tomto střelišti střílet a dožadovali se nápravy. Samozřejmě neúspěšně, jelikož by se tím narušila rovnost soutěže 
pro ostatní střelce. Tak to dopadá, když se seřízení střelišť chopí „zasloužilí“ členové Jury bez hlubší praxe a 
zkušeností. Již během oficiálního tréninku jsme upozorňovali na špatné nastavení střelišť a dožadovali se nápravy, 
bohužel marně. 

Informační a výsledkový servis fungoval velmi dobře. Na všech střelištích byly elektronické výsledkové tabule, 
které ukazovaly výsledky rund. V hlavní budově běžely neustále aktualizované celkové výsledky. Na webu ISSF bylo 
také vše aktualizováno nepřetržitě. 

Individuální soutěž byla rozložena do třech dní, což bylo vzhledem k počtu startujících a pěti střelištím 
celkem zbytečné. 

 
Počasí: Po celou dobu soutěže bylo v Rabatu velmi příjemné počasí připomínající naše září, či říjen. Ranní 

teploty v rozmezí 7-9°C se během dne vyšplhaly na příjemných 17-19°C. Každý den bylo slunečno, či polojasno 
s lehkým odpoledním větrem. 

 
Průběh soutěží: 
Soutěže jednotlivců: V kategorii Žen startovalo celkem 35 žen.  
 Barbora Šumová – výsledek 110, 19. místo. Bára velmi zaostala za svými tréninkovými výsledky, 

kterých dosahovala v Čechách před odjezdem do Maroka. Do Maroka odjížděla velmi dobře připravena 
s perspektivou dobrého výsledku a s cílem umístit se v popředí startovního pole. Bohužel pouze její první a poslední 
položky trochu odpovídaly jejím schopnostem a výkonnosti. 
Bohužel jsme si nemohli, z důvodů omezení pořadatelem, dopravit do Maroka vlastní střelivo Sellier&Bellot. Stříleli 
jsme proto střelivem zakoupeným na místě (RC4). 

Je třeba velmi pozitivně hodnotit pořádající federaci a střelecký klub za celkovou organizaci soutěže. Vše 
fungovalo velmi dobře. Počínaje kyvadlovou dopravou mezi hotely a střelnicí, přes uložení zbraní, prodej střeliva až 
po výsledkový servis a prezentaci soutěže ve všech možných médiích. 

   
 



Tento SP byl první velkou brokovou akcí v režii nového vedení ISSF. Přestože jsme kvitovali s povděkem 
výměnu na postu Prezidenta ISSF a jsme velmi rádi za L. Rossiho, spolu s ním přichází bohužel i některé méně 
příjemné změny. Personální obměna na pozicích technického delegáta a členů Jury je jednou z nich. Kyperskou 
skupinu vystřídala italská v čele s Danielem Ghelfim, kterého známe jako velkého manipulátora dění ve prospěch 
italských a dalších spřátelených federací, či výrobců. Spolu s ním jsme se mohli opět setkat s P.Themilidisem, který na 
postu šéfa Jury měl největší podíl na nesprávném nastavení střelišť, s čímž jsme se u něj setkali nesčetněkrát již 
v dřívější době. S výše uvedeným souvisí i změna použitých terčů.  Ačkoliv se na střelnici standardně používají terče 
Vivaz ECO, vyznačující se mimořádnou kvalitou a tříštivostí, muselo se v průběhu tréninku a po celou dobu soutěže 
přejít na italské Euro Target, které zdaleka nedosahují kvalit Vivazu. 

 
Velké poděkování patří sportovnímu řediteli ČSS a manažeru brokových disciplín ČSS panu Martinu Havlíkovi 

za skvělou přípravu celé akce. Na rozdíl od mnoha jiných výprav jsme neměli žádné problémy, jak na letišti v Rabatu 
při vyřizování potřebných formalit, tak i v hotelu a na střelnici. Vše bylo dokonale zajištěno předem. 

 
 
Závěrem patří poděkování Českému střeleckému svazu, z.s. za zajištění akce, Českému olympijskému výboru 

za prostředky z OH stipendia a SSK Kometa Brno za finanční podporu jejich sportovce. 
 
 
 
V Písku dne 22. ledna 2023           Petr Zvolánek 
        trenér disciplíny Skeet 
 
 

 
Výsledky na: https://www.issf-sports.org/competitions/venue/csevent.ashx?cseventid=17180 
Fotogalerie ze soutěže na: https://www.facebook.com/strelnice.provazce 
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