
ZPRÁVA Z VÝJEZDU 

JC TERČOVÁ LUKOSTŘELBA, KLAGENFURT, 

RAKOUSKO  

První kolo „Evropského poháru mládeže v terčové lukostřelbě juniorů a kadetů“ 

se konalo ve dnech 17. – 23.5.2015 v rakouském Klagenfurtu. Za ČR zúčastnili: 

juniorky:   Marie Horáčková 
    Lucie Šindlerová 

junioři:    Michal Hlahůlek 
    David Jaroch 
    Vít Vejražka 

Kadeti:   Vojtěch Chochola 
    Aleš Změlík 

    David Vítovec 
 
Vedoucí výjezdu:  Zdeněk Horáček 

Trenéři:   Martina Macková, Jan Šípek, Helena Bauerová  
 

Závod probíhal na místním fotbalovém hřišti, výhodou bylo částečné zakrytí, 
které chránilo zázemí střelců před deštěm. Oficiální trénink a kvalifikace 
probíhala za slunečného počasí s mírným větrem. Eliminace doprovázel poměrně 

silný déšť. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Program JC byl pořadatelem 
dodržován bez větších výjimek. 

Rozhodčí dbali zejména na 
způsob natahování luku při 

střelbě. 

 
 
 

 



Kompletní výsledky najdete na:  
http://www.eyc2015-klagenfurt.at/#!/page_home   

 
Přes první eliminační kolo přešli v juniorech David Jaroch, který v druhém kole 
prohrál s pozdějším vítězem JC Rusem Makhnenkoem 7:3, v juniorkách ve 

druhém kole prohrála Marie Horáčková s Polkou Zyzanskou, která v juniorkách 
se stala vítězkou tohoto JC. 

 
V kadetech se dařilo Alešovi Změlíkovi, který vyhrál první souboj s Rakušanem 
Schweighoferem  jednoznačně 7:1, aby potom v rozstřelu 10:9 vyhrál nad 

Rusem Irdyneevem. V eliminaci 1/8 prohrál s Luxemburčanem Kleinen 6:2 a 
celkově skončil na děleném 9. místě.    

Vojtěch Chochola měl v prvním kole volný postup, ve druhém kole prohrál 
v rozstřelu 9:8 s Bulharem Pendovem. 
 

V soutěži družstev naši junioři v prvním eliminačním kole porazili Slováky 5:3, ve 
druhém kole nestačili na Francouze a skončili tak na děleném 5. místě. Družstvo 

kadetů v prvním kole nestačilo na Italy a prohráli jsme 6:0. 
 
V mix týmech nás reprezentovala Marie Horáčková a Vít Vejražka. V prvním 

kole si poradili s mix týmem Bulharska a vyhráli 6:2. V druhém kole narazili na 
vítěze kvalifikační části na Francouze, se kterými po boji prohráli 5:3 a skončili 

na děleném5. místě. 
 
Všem účastníkům ME patří poděkování za vzornou reprezentaci, chování a 

vystupování na prvním kole JC 2015. 
 

 
        Zdeněk Horáček v.r. 

            vedoucí výjezdu 
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