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Světový pohár – Acapulco MEX  

17.-27.3.2019 disciplína SKEET  
 

 Letošní sezóna pro nás naplno odstartovala na Světovém poháru v Acapulcu.  Sestava 

sportovců byla následující: Barbora Šumová, Anna Šindelářová, Jakub Tomeček, Tomáš 

Nýdrle a Miloš Slavíček. 

Cesta do místa konání soutěže byla dlouhá, ale v zásadě bez problémů. Do Acapulca jsme 

dorazili se všemi věcmi. Přespání v Mexico City byla určitě správná volba.       

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

SKEET ženy – 49 závodnic 
 Po příjezdu měly holky den volna. Následující 3 dny probíhal trénink, kdy jsme stříleli 

2 – 3 položky denně.  

Barbora Šumová střílela položky 23, 22, 23, 22, 23 – 113 a 18.místo. Bára střílela v tréninku 

lépe než v závodě. Dařily se jí položky 24 i 25. To se v závodě nepovedlo. Na druhou stranu 

vyrovnanost nástřelů i vstup do soutěže, kdy byl v loňském roce problém s první položkou, 

lze hodnotit pozitivně. Bára mohla a měla v každé rundě přidat 1 terč. 

 

Anna Šindelářová měla nástřel 18, 21, 21, 24, 19 – 103, 44.místo. Hodně nevyrovnané 

výkony v jednotlivých položkách souvisely s horší adaptací na různá střeliště a rozdílně 

rychlé terče. Především pomalejší terče z vysoké věže dělaly Anně největší problémy a 

dostávala se stále dopředu před holuby. Trénink končila položkami 24, 24, takže potenciál na 

lepší výsledek určitě byl. 

V kategorii žen byl rozstřel o finále na výsledek 118. 

 

 

Závod mužů – 95 střelců 
 Kluci měli 2 dny volna po příjezdu do Acapulca a poté 3 dny tréninku, kdy stříleli po 

2 položkách denně. 

Jakub Tomeček 24, 25, 25, 25, 23 – 122+13+49 a 3. místo! Kuba zastřílel výborně prvních 

100 terčů, když jenom jednou minul. Poslední položka se ale nepovedla a nástřel 122 vypadal 

až na druhou desítku. Naštěstí i ostatní kazili. Kuba šel nakonec do rozstřelu s dalšími 

6 střelci, tedy 7 lidí o 2 volná místa ve finále. Zastřílel ho výborně a postoupil jako poslední 

do finále. To zvládnul naprosto bravurně a profesionálně. Nenechal se rozhodit rychlou 

střelbou svých kolegů, držel si stále svůj rytmus střelby a soustředil se pouze na svůj výkon. 

Po 50 terčích znamenal nástřel 49 celkově 3.místo. Zároveň Kuba získal účastnické místo 

na OH do Tokia. Obrovská gratulace!!! 
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Tomáš Nýdrle 23, 24, 24, 24, 25 – 120 skončil na 18.místě. Tomáš nevstoupil dobře do 

závodu. Po prvním dnu 47 bylo prostě málo. Další položky už byly lepší, ale na finále 

chyběly v celkovém součtu 2 terče. Jinak od Tomáše zase solidní výkon, jak jsme u něj 

zvyklí. 

Miloš Slavíček s položkami 24, 23, 25, 22, 23 – 117 obsadil 48.místo. Při tréninku 

v Acapulcu střílel velmi dobře. Byly to stále položky 24, 25. Bohužel měl stejně jako Tomáš 

špatný vstup do soutěže. V prvních 50 terčích udělat 3 chyby je moc. Po bezchybné prostřední 

položce jsem věřil ve výsledek přes 120. Ale bohužel. Miloš se nedokáže v závodě vyvarovat  

chyb, které v tréninku normálně nedělá.  

 

  
 

 

 

 Organizačně to na Světovém poháru drhlo především na střelnici první tréninkové 

dny, kdy rozhodčí a pořadatelé řešili seřízení střelnice a fungování jednotlivých střelišť. 

Střílelo se na ekologické terče Laporte špičkové kvality. Vrhačky byly stejné značky.  

Do Mexika mohl každý sportovec dovézt pouze 100kusů našich nábojů, takže většinu závodu 

jsme odstříleli našim střelivem, zbytek místní municí Aquila. Cesta na střelnici z hotelu trvala 

45min. Po celou dobu soutěže bylo stálé počasí, vedro přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. 

Kolem 11.hodiny začal každý den foukat vítr. Řada výprav měla zažívací a střevní potíže. 

USA, Itálie, Francie a možná další, o kterých nevíme. Nám se naštěstí tyto zdravotní 

komplikace ve větší míře vyhnuly.  

Anna Šindelářová se zúčastnila Světového poháru na náklady rezortu. 

Děkuji Martinu Havlíkovi, že s námi absolvoval celý Světový pohár a pomohl 

s organizačními věcmi. Především odbavení zbraní při zpáteční cestě v Mexico City bylo 

opravdu psychicky velmi náročné, trvalo nám kolem 5,5 hodiny. 

Závěrem ještě jednou velká gratulace Jakubu Tomečkovi, a všem kteří se podílí na jeho 

přípravě, k mimořádnému výkonu a zisku kvalifikačního místa na OH do Tokia! 

 

V Kolíně dne 28.3.2019    Mgr. Petr Luštický 

 


