
                  GP Qatar Trap  15. -23.2.2023 

V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Trap zúčastnili ve dnech 15. – 23. února 

2023 přípravného závodu GP v qatarském  Douhá.  Tohoto závodu se zúčastnilo 67 mužů a 20 žen 

v disciplíně Trap. 

Výpravu řídil: Petr Hrdlička reprezentační trenér disciplíny Trap 

Sportovci:  ženy – Zina Hrdličková        

       muži – Jiří Lipták, Vladimír Štěpán ( všichni uvedení sportovci + trenér na náklady ČSS z.s.)

       David Kostelecký na náklady ČSS z.s./ Dukla HK 

Doprava – letecky z Prahy letiště Václava Havla, přímým letem do Douhá.  Do Prahy jsme 

vyrazili z Brna ve 3.45 hod. ráno služebním vozidlem Peugeot  ČSS z.s. Odlet byl v 9.25 hod. S leteckou 

společností  Qatar Airways už jsme letěli několikrát. Odbavení na letišti v Praze a přílet do Douhá 

bez  problému. Měli jsme zapůjčené vozidlo u společnosti  Europcar. 

Střelnice – se nachází v poušti asi 25 min. jízdy autem.  Tak jako v Egyptě tak i zde je celý 

střelecký komplex  v uzavřeném areálu. Nachází se zde šest kombinovaných střelišť Trap/Skeet a dále 

prostory pro kolovou střelbu. Střelnice je vybavena vrhacím zařízením Laport a vypouštěcím 

zařízením Progetti. Zázemí pro brokové střelce bylo v hlavní  budově za střelišti. 

Počasí – na trénink bylo slunečno s mírným větrem, ideální podmínky.  Teplota kolem 24 °C. 

Na závod předpověď počasí už byla horší, začal foukat silný vítr s nárazem 25 km/h. Tak silný vítr jsem 

nezažil ani v Baku, kterému se říká větrné město.   

Průběh soutěže -  Volný trénink byl naplánovaný po čtyřech položkách a oficialní  trénink po 

třech položkách. Teplota kolem 24 °C. Pořadatel rozložil závod na tři dny, což na takovou účast bylo 

zbytečně dlouhé. Celý závod byl poznamenán silným větrem, tomu také odpovídaly výsledky 

sportovců.  Začátek soutěže byl v 9 hod. ráno. Začínaly ženy a následovali muži.   

 David Kostelecký první den závodu měl položky  23,19. Druhý den, měl položky 25,22 a třetí 

den jednu položku 24. David se rozstřeloval o semifinále s nástřelem 113/125. Spolu s ním se 

rozstřeloval Slovák, Fin a Angličan. David rozstřel vyhrál a postoupil. Dostal se do finále, kde skončil 

na 4 místě.           

 Jiří Lipták první den závodu měl položky 24,21. Druhý den 21,21 a třetí den zakončil 24. 

Celkovým  nástřelem  111/125 se umístil na 14 místě      

 Vladimír Štěpán první den závodu 22,23. Druhý den měl položky 23,21 a třetí den závodu 23. 

Celkovým  nástřelem  112/125 se umístil na 13 místě.      

 V ženách  Zina Hrdličková první den  nástřel 21,18. Druhý den závodu 20,21 a třetí den 

zakončila 22. S nástřelem 102/125 se rozstřelovala s dalšími třemi závodnicemi o semifinále, kde 

vypadla po druhé ráně. Skončila tak na 9 místě. Juniorka  Zina mezi ženami dosáhla dobré umístění . 

Po skončení závodu byl naplánován trénink na další dva dny. Pěkné počasí nám již dovolilo 

kvalitní trénink. Teplota 28°C a hlavně bez větru. Tuto destinaci jsem preferoval záměrně, z důvodu 

nadcházejícího SP, který proběhne v první polovině března. 



Poděkování patří kanceláři reprezentace za zabezpečení této soutěže a Českému střeleckému 

svazu z.s. za finanční podporu. 

 

V Brně dne 28.2.2023       Petr Hrdlička  

        reprezentační trenér dis. Trap 

 

           


