
                  SP Qatar Trap  7. – 12.3.2023 

 

V souladu s plánem mezinárodních akcí se střelci disciplíny Trap zúčastnili ve dnech  7. – 12.3.2023 

závodu Světového poháru v qatarském  Douhá.  Tohoto závodu se zúčastnilo 118 mužů a 64 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 Vídně, přímým letem do Douhá.  Do Vídně jsme vyrazili z Brna ve 3.45 

hod. ráno služebním vozidlem Peugeot  ČSS z.s. Odlet byl v 9.25 hod. leteckou společností  Qatar 

Airways . Odbavení na letišti ve Vídni i přílet do Douhá byl bez  problému. Měli jsme zapůjčené 

vozidlo u společnosti  Europcar pro snadnější dopravu z letiště, dále z hotelu na střelnici a zpět. 

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 ve velkém stanu, který používaly všechny 

střelecké federace. Stan byl klimatizovaný. Nabízelo se v něm občerstvení od pořadatele, voda, džus, 

mléčné výrobky a zároveň stan sloužil i pro zkrácení volného času, kde si sportovci mohli zahrát stolní 

tenis, šipky nebo si zaběhat na běžícím pásu. Takto zabezpečené zázemí na tomto závodě by mělo 

vypadat na každé soutěži tohoto typu. 

Počasí – na trénink bylo slunečno s mírným větrem, ideální podmínky, teplota kolem 30 °C. 

Na závod počasí podobné, teplota kolem 32°C.   

Průběh soutěže -  Volný trénink byl naplánovaný po jedné položce a oficiální trénink po třech 

položkách. Teplota kolem 30 °C. ISSF rozložila závod na dva dny, což na takovou účast v tomto závodě 

(opak předcházejícího GP) bylo nerozumné.  Ženy startovaly již v 7.30 hod místního času.  

David Kostelecký první den závodu měl položky  25,23,25. Druhý den, měl položky 23,25. 

David se rozstřeloval o semifinále s nástřelem 121/125. Spolu s ním se rozstřelovalo dalších čtrnáct 

střelců na postup do semifinále o jedno místo.  David bohužel vypadl jako osmý střelec a obsadil 15 

místo.            

 Jiří Lipták první den závodu měl položky 24,25,25. Druhý den 25,23. Celkovým nástřelem  

122/125 se umístil po semifinále na osmém místě. 

Vladimír Štěpán první den závodu 22,23,22. Druhý den měl položky 25,24. Celkovým  

nástřelem  116/125 se umístil na 64 místě. 

V ženách Zina Hrdličková první den  nástřel 19,23,18. Druhý den závodu 15,21. S nástřelem 

96/125 skončila na 60 místě.  



Poděkování patří kanceláři reprezentace za zabezpečení této soutěže a Českému střeleckému 

svazu z.s. za finanční podporu. 

 

V Brně dne 15.3.2023       Petr Hrdlička  

        reprezentační trenér dis. Trap 

 

        


