
SP Rabat Maroko 16 – 22.1.2023 

V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Trap zúčastnili ve dnech 16 – 22. ledna 

2023  SP v marockém Rabatu. Této soutěže se zúčastnilo 79 mužů a 36 žen v disciplíně Trap. 

Výpravu řídil: Petr Hrdlička reprezentační trenér disciplíny Trap na náklady ČSS z.s. 

Sportovci:  muži –  David Kostelecký  na náklady Dukly HK.     

       ženy –  Zina Hrdličková na náklady BCSN ( Brněnské centrum sportovních nadějí) 

Doprava – letecky z Vídně přes Paříž do města Rabat. Do Vídně jsme použili služební vozidlo 

Škoda Rapid s dostatečným časovým předstihem. Bohužel od začátku naší cesty nás provázely 

nepříjemnosti. Letecká společnost AIR France není moc spolehlivá. Uhradit poplatky za zbraně, byl 

neskutečný problém. Na pokladně nebyl od letecké společnosti žádný zaměstnanec. Po upozornění, 

že nemáme moc času na odbavení, nám bylo řečeno, co byste chtěli letíte s AIR France. Nakonec přes 

urgence se vše zvládlo včas. V Paříži byl čas na přestup  1,5 hod. Po příletu do Rabatu na nás čekal 

pořadatel, který nám byl nápomocen. Bohužel  nám nepřiletěly zbraně z Paříže. AIR France je prý 

tímto pověstná. Zbraně nepřiletěly i Chorvatům, Maďarce a Irce. O půlnoci unavení a nevyspalí jsme 

se opět vydali na letiště pro zbraně. Další letadlo nám zbraně přivezlo a nám se výrazně ulevilo. 

 Střelnice – se nacházela asi 30 min od hotelu na předměstí Rabatu. Střelnice je starší, 

osazena pěti kombinovanými střelišti, ale vybavena novým vypouštěcím zařízením Matarelli. 

Střelnice měla k dispozici asfaltové  terče Sagittario 2000. Každé ráno představitelé JURY kontrolovali 

nastavení vrhaček na všech střelištích. Pro střelce zde byl velký stan a přilehlé další menší stany. 

Transport z hotelu a zpět byl zajištěn. Ráno jezdily dva autobusy a odpoledne zpět na hotel tři 

autobusy v hodinových intervalech, které se bohužel nedodržovaly, byla i čekací doba na odjezd 4 

hod.           

 Počasí - ráno se teplota pohybovala kolem 8° C a odpoledne  kolem 16°C. Snad jednou nám 

svítilo slunce, jinak bylo pod mrakem, tedy zataženo a občas pršelo. S tím byla spojena i nepříjemná 

zima.            

 Střelivo – do dané destinace se střelivo nesmělo přívézt. Pořadatel nabídl čtyři druhy střeliva. 

Vybrali jsme obdobné střelivo a to tam nejpoužívanější  Champion RC 4.     

 Průběh soutěže – samotné soutěži předchází tréninky volné a oficiální. Měli jsme 

naplánovaný trénink již dopředu a to na úterý.  Bohužel nám bylo umožněno odstřílet jen 15 terčů, 

pak pořadatel střelbu zastavil z důvodu probíhajícího finále na skeetu. Zbytek položky nám nebylo 

umožněno dostřílet. Oficiální trénink již proběhl regulérně, každý si odstřílel tři položky. Davidovi 

tréninkové položky naznačovaly dobrou formu  25,25,23. Zina také střílela dobře 21,22,23.  

Pořadatel zřejmě očekával, že přijede na první seriál SP více sportovců a naplánoval celou soutěž na 

tři dny  50 - 50 - 25 + finále. Začátek soutěže byl vždy v 10 hod. ráno. Začínaly ženy  a následovali 

muži.             

 David Kostelecký  první den závodu měl položky 24,25. Druhý den, měl  24,24 a třetí den 

jednu položku 22. S nástřelem 119 se probojoval do semifinále, kde startoval z 5 místa. Po semifinále 

postoupil s nástřelem 23 do finále. Ve finále se mu dařilo a s 31 zásahy skončil o jeden terč za Britem 

Cowardem na druhém místě.          

 Zina Hrdličková  první den měla položky 21,22. Druhý den 19,22 a závěr třetího dne 22. 

S nástřelem 106 se umístila na 17. místě. Pro Zinu byl závod tohoto typu na tři dny poprvé. Určitě do 

dalších soutěží tohoto typu dobrá zkušenost.   



Poděkování patří kanceláři reprezentace panu Martinu Havlíkovi sportovnímu řediteli, za 

vyřízení této soutěže. Dále Dukle Hradec Králové, Brněnskému centru sportovních nadějí a ČSS z.s. za 

finanční podporu této soutěže. Dále děkuji p. Zvolánkovi za zajištění zázemí a průběžné informace 

z místa dění v průběhu soutěže skeet. 

 

V Brně dne 23.1.2023            Petr Hrdlička  

        reprezentační trenér dis. Trap 

  

 


