
Zpráva z výjezdu  

Mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě 2013 

Terni, Itálie 

 

 

Vedoucí výjezdu: Kristina Reitmeier, organizace výjezdu: Martina Macková.  

Závodníci:  

reprezentační družstvo seniorů: Jana Bednářová, Martina Macková, Jakub 

Laciga, Richard Kocourek, Boris Gruntorád, Milan Hladil, Aleš Vankát, Filip 

Reitmeier, Vladimír Brada;  

reprezentační družstvo juniorů: Jan Zapletal  

 

Doprava na místa konání Mistrovství Evropy do Terni se uskutečnila auty, a to tak, 

že všichni střelci byly v místě konání ME v neděli 25.8.2013. Výprava byla částečně 

ubytována v oficiálním hotelu a částečně v dalších ubytovacích kapacitách, které si střelci 

zajistili sami. V neděli dopoledne byla provedena akreditace a většina střelců tak v neděli 

odpoledne obdržela akreditaci a informace o oficiálním tréninku a místě konání 

kvalifikačních kol. V neděli bylo také možné zúčastnit se tréninku neoficiálního. 

 

V pondělí 26.8.2013 probíhal oficiální trénink, spojený s kontrolou náčiní a 

schůzkou kapitánů, a v podvečer pak proběhlo v Terni slavnostní zahájení Mistrovství 

Evropy.  

 

V úterý 27.8. a ve středu 28.8. 

probíhala kvalifikační kola, které se 

uskutečnila v lokalitě Stroncone – I Prati, 

cca 30 min jízdy autem od Terni, 

v nadmořské výšce 900 m.n.m. V této 

lokalitě postavili organizátoři dvě tratě, 

na které byli střelci rozděleni. Ani jedna 

z tratí nijak výrazně nevybočovala ze 

standardů, ani co se týče náročnosti 

střelby, ani terénu. 

 

Výsledky po dvou kvalifikačních kolech byly následující: 
RM:       RW: 

1. Mark Nesbitt (GBR) 716 b.    1. Elena Richter (GER)  714 b. 

2. Jon Shales (GBR)             714 b.    2. Anna Botto (ITA)  676 b. 

3. Luca Palazzi (ITA) 708 b.    3. Jessica Tomasi (ITA)   669 b. 

16. Jakub Laciga (CZE) 618 b.    12. Jana Bednářová (CZE)              590 b. 

BM:       BW: 

1. Bobby Larsson (SWE)     687 b.   1. Lina Bjorklun (SWE)  626 b. 

2. Martin Ottosson (SWE)     682 b.   2. Anrea Raigel (AUT)             626 b. 

3. Giuseppe Seimandi (ITA)      678 b.   3. Eleonora Strobbe (ITA)  611 b. 

12. Richard Kocourek (CZE)      635 b.   11. Martina Macková (CZE) 544 b. 

19. Milan Hladil (CZE)      590 b. 

20. Boris Gruntorád (CZE)     589 b. 

CM:       RJM: 

1. Dejan Sitar (SLO) 826 b.    1. Patrick Huston (GBR)  683 b. 

2. Marcus Laube (GER) 820 b.    2. Vedran Orlic (CRO)  676 b. 

3. Slovako Tursic (SLO) 813 b.    3. Fabio Fancello (ITA)  673 b. 

9. Vladimír Brada (CZE) 792 b.    6. Jan Zapletal (CZE)  664 b. 

24. Aleš Vankát (CZE) 758 b. 

29. Filip Reitmeier (CZE) 750 b. 

 

 



 

 

Přičemž do eliminačních kol tak 

po kvalifikaci postoupili: Martina 

Macková, Jana Bednářová, Richard 

Kocourek, Vladimír Brada, Jan Zapletal a 

Jakub Laciga, kterému se podařilo 

postup vybojovat v nádherném rozstřelu, 

ve kterém porazil Claudia Dioguardia ze 

Švýcarska. Bohužel naše družstvo mužů 

nezískalo dostatečný počet bodů a 

nepostoupilo z kvalifikace do přímé 

soutěže družstev. 

 

 

Ve čtvrtek 29.8. probíhala eliminační kola v lokalitě vodopádů Marmore, 

vzdálených od Terni, cca 10-15 jízdy autem. Jedná se o velmi zajímavou lokalitu uměle 

vytvořených vodopádů, jejichž historie sahá až do 3. století před Kristem. Tratě 

eliminačních kol tak byly hlavně scénicky velmi zajímavé. Z počátku se zdálo, že se 

našich postoupivším střelcům bude v prvním eliminačním kole dařit, ale nakonec 

výsledky nebyly až tak příznivé, a tak do druhého eliminačního kola přímo postoupil jen 

Jan Zapletal. Vladimír Brada se po prvním eliminačním kole dělil s dalšími dvěma střelci o 

dvě poslední postupová místa, a tak bylo třeba rozstřelu, který bohužel určil, že 

postupujícími budou Vláďovi soupeři . Druhého eliminačního kola se tak zúčastnil pouze 

Jan Zapletal, který i zde byl úspěšný a postoupil tak do sobotních semifinálových 

soubojů.  

 

 

 

V pátek, 30.8., se uskutečnila 

soutěž družstev, ve které jsme bohužel 

zastoupení neměli a která se také konala 

v lokalitě vodopádů Marmore.  

 

  
 

 

Závěrečným dnem ME tak byla sobota, kdy se v lokalitě archeologických 

vykopávek Carsulae, přibližně 30 min vzdálené od Terni, uskutečnili semifinálové a 

finálové souboje střelců ve všech kategoriích. Naším jediným zástupcem zde byl 

v kategorii reflexní luk junioři Jan Zapletal. V semifinále bojoval Honza proti Patrickovi 

Hustonovi z Velké Británie, který Honzu porazil 55:51. Honza tak postoupil do boje o 

bronz, kde narazil na Chorvata Vedrana Orlice, kterého nakonec na posledním terči 

porazil, a získal tak bronzovou medaili při poměru bodů 53:51 pro Honzu. Velkou oporou 

Honzovi při finálových soubojích byl jako trenér Vláďa Brada, a jako fanoušci zbývající 

část naší výpravy. Vyhlášení výsledků a předávání medailí se uskutečnilo v sobotu, 31.8., 

v Archery Village v Terni. 

 



Konečné výsledky naší výpravy jsou následující: 

3. Jan Zapletal     9. Vladimír Brada 

10. Martina Macková    12. Jana Bednářová 

12. Richard Kocourek   14. Jakub Laciga 

19. Milan Hladil     20. Boris Gruntorád 

24. Aleš Vankát     29. Filip Reitmeier  

 

 

 
Gratulujeme.  

 

 

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným střelcům za reprezentaci České 

republiky. Poděkování i všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto výjezdu.  

 

 

 

 

v Praze dne 26.9.2013       Kristina Reitmeier v.r. 


