
Zpráva z MS 3D FITA  31.8. – 3.9.2011  Donnersbach – Rakousko 

 

 
 

 
 
Reprezentační družstvo se zúčastnilo Mistrovství světa 3D FITA ve složení  Barebow ženy - Věra 

Majerová a Martina Macková, Barebow muži - Richard Kocourek, Luděk Zimmer a Milan Hladil, Instinctive 
bow ženy - Iveta Mikešová, Instinctive bow muži - Ladislav Kolínko, Karel Toman a Pavel Toman,  
Longbow muži - Josef Jelínek, Tomáš Hanuš a Petr Mikeš, Compound muži Jaroslav Holub a Jiří Mrlík st. 
 

Úterý 30.8.2011 - 15.30 příjezd závodníků – všichni přijeli včas, 16.00 celý tým je zaregistrován a 
proběhla společná prohlídka areálu MS, 17.00 ubytování. 19.00 večeře. Zde platí poděkování ČLS za 
vzornou připravenost. 
 

Středa 31.8.2011 - 9.30 kontrola nářadí – nebyly  žádné chyby, 10.00 oficiální trénink, 13.00 
schůzka kapitánů – po té byl celý tým informován o novinkách a upřesněných pravidlech závodu. 16.00 
večeře, 19.00 se všichni se zúčastnili slavnostního nástupu a zahájení MS. 
 

Čtvrtek 1.9.2011 - 8.00 vydání posledních pokynů a celý den jsme strávili na kvalifikačních tratích, 
dopoledne bylo úmorné vedro, odpoledne se počasí výrazně změnilo na vydatný déšť. Do první ho 
eliminačního kola mezi prvních šestnáct v jednotlivých kategoriích se probojovali - Hladil Milan, Macková 
Martina Macková, Majerová Věra, Mikešová Iveta, Toman Karel, Kolínko Ladislav, Mikeš Petr a Hanuš 
Tomáš. 19.30 večeře. 
 

Pátek 2.9.2011 - Dopoledne probíhala eliminační kola pro závodníky, kteří postoupili do první 
šestnáctky. 14.00 začala eliminace družstev Češi proti Italům, opět bylo dusno a vedro. 16.15 eliminační 
kolo pro prvních osm závodníků – Tomáš Hanuš longbow – opět vydatný déšť. 20.00 večeře. 
 

Sobota 3.9.2011 - 8.00 snídaně, 9.00 schůzka celé výpravy – konzultace výsledků a hodnocení MS 
13.00 oběd. V odpoledních hodinách probíhaly finálové boje jednotlivců a družstev, poté individuální 
odjezd domů. Do svých domovů dojeli všichni v pořádku.  
 
JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY : 
Coumpond muži - 50 závodníků 

29.místo Holub Jaroslav 



42.místo Mrlík Jiří 
Barebow muži - 41 závodníků 

Hladil Milan postup z 15.místa do eliminace konečné pořadí 12.místo 
24.místo Kocourek Richard 
34.místo Zimmer Luděk 

Barebow ženy - 18 závodnic 
Martina Macková postupuje do eliminace ze 3.místa konečné pořadí 12.místo 
Věra Majerová postupuje do eliminace ze 7.místa konečné pořadí 15.místo 

Instincicve ženy - 18 závodnic 
Iveta Mikešová postupuje do eliminace z 15.místa konečné pořadí 14.místo 

Instincive muži - 29 závodníků 
Kolínko Ladislav postupuje do eliminace z 15.místa konečné pořadí 10.místo 
Toman Karel postupuje do eliminace z 16.místa konečné pořadí 16.místo 
Toman Pavel 22.místo 

Longbow muži - 49 závodníků 
Hanuš Tomáš postupuje do eliminace z 8.místa, a postoupil do další eliminace z 2.místa  
konečné pořadí 8.místo 
Mikeš Petr postupuje do eliminace ze 3.místa konečné pořadí 11.místo 
Jelínek Josef 31.místo 

 
ZÁVĚR 
V průběhu MS nebyly hlášeny žádné úrazy, porušení pravidel, nesportovní chování. 
Dále bych chtěl poděkovat Martině Mackové za pomoc při vedení výjezdu.  
 
 
Dne 5.9.2001       Zapsal vedoucí výpravy  
V Libichově       Josef Jelínek 


