
Zpráva ze závodu Para-Archery World Ranking Event - Stoke 
Mandeville GBR 5. – 9. Září 2011 

 

Místo: Stoke Mandeville GBR  
 
Poslední kvalifikační závod na LPH Londýn 2012. 
 
V neděli 4. 9. jsme se ve dvou skupinách přemístili dvěma lety do Londýna, odkud nás 
pořadatel převezl do asi hodinu vzdáleného Stoke Mandeville. 
První skupina: 
Kuncová Lenka, Sidková Markéta, Klich Jiří, Dřevjaný Jan, Sidková Marta, Klich Václav a 
Rousková Petra 
Druhá skupina: 
Bartoš Leoš, Bartoš Petr, Černá Miroslava, Zelenka Jaroslav, Chaloupský Martin, Košťál 
Václav, Procházka Jan, Preclík Jaroslav a Brada Vladimír 
 
 Ubytováni jsme byli v Olympic Lodge ve společných ubytovnách zvaných dormitory. 
Vše bylo bezchybně bezbariérové, ale samozřejmě toto společné ubytování kdy pokoje byly 
po 16 lůžkách, přináší spoustu nepohodlí, které bylo nutné akceptovat po celý týden. 

 
 

Vlastní závod byl rozdělen na kvalifikaci na 2x70m střílenou v úterý a 2 eliminační 
dny, kdy první se střílela eliminace do světového poháru a jako druhá nejdůležitější 
paralympijská eliminace. 
 
Kvalifikace: 
Kvalifikační den byl provázen drobným mrholením a velmi silným větrem a teplotou kolem 
10 stupňů. Dle mého názoru až na hranici regulérnosti. Z tohoto důvodu, pořadatel upustil od 
postavení přístřešků, což bylo dost neobvyklé a nebylo kam schovat věci. 
 
Muži kladkový luk open: 55 střelců 
Bartoš Leoš - 11. místo 
321+308 = 629 b. 
Klich Jiří – 15. místo 
314+311= 625 b. 
Zelenka Jaroslav – 33.místo 
305+298= 603 b. 



Družstvo compound open kvalifikační 3. místo. 
 
Muži reflexní luk standing: 28 střelců 
Košťál Václav – 14. místo 
242+254 = 496 b. 
 
Muži reflexní luk RW2: 24 střelců 
Chaloupský Martin – 20. Místo 
192+241= 433 b. 
 
Muži kladkový luk  RW1: 9 střelců 
Bartoš Petr – 4. místo 
288+267 = 555 b. 
 
Ženy reflexní luk RW2: 12 střelkyň 
Kuncová  Lenka – 3 místo 
242+242= 484 b. 
Černá Miroslava – 5 místo 
252+211 = 463 b. 
Sidková Markéta – 7 místo 
223+200 = 423 b. 
 
Družstvo reflexní luk ženy 4 místo. 
 
Eliminace světový pohár: 
Do eliminačních bojů světového poháru, které nebyli tak důležité, se rozhodli nezasáhnout 
členové britského týmu. To se jim trochu vymstilo v důležitém boji o kvalifikační místa na 
LPH, ale nám to pomohlo dosáhnout na body do světového žebříčku. 
 
CO: 
Bartoš Leoš: 9. místo 
Zelenka Jaroslav: 17. místo 
Klich Jiří : 33. místo 
 
RMST: 
Košťál Václav: 4 místo 
 
RMW2: 
Chaloupský Martin: 9. místo 
 
CMW1: 
Bartoš Petr: 5. místo 
 
RWW2: 
Sidková Markéta: 1. místo 
Černá Miroslava: 2. místo 
Kuncová  Lenka: 5. místo 
 
 
Eliminace LPH kvalifikační závod: 



Nejdůležitější závod, ve kterém šlo o poslední posty na LPH Londýn 2012. 
CO: 
Klich Jiří : 3. místo 
Bartoš Leoš: 5. místo 
Zelenka Jaroslav: 22. Místo – všichni získali paralympijský post 
 
RMST: 
Košťál Václav: 12 místo – post nezískal 
 
RMW2: 
Chaloupský Martin: 16. Místo – post nezískal 
 
CMW1: 
Bartoš Petr: 4. místo – paralympijský post 
 
RWW2: 
Sidková Markéta: 1. místo 
Černá Miroslava: 2. místo 
Kuncová  Lenka: 8. místo – paralympijských postů bylo 7, ale dle WA máme post pro 
všechny 3 střelkyně. 

 
 
 Pokud vše dopadne, jak doufáme, budeme mít zatím největší zastoupení lukostřelců na 
letních paralympijských hrách v historii. Společně s Davidem Drahonínským, který získal 
post na MS v Torině, jich máme 8. 

Jinak organizace závodu byla mírně chaotická, informace jsme dostávali relativně 
pozdě a hodně jsme se museli soustředit, abychom nic neprošvihli. Vše se podařilo, jak mělo 
a je škoda, že jsme nepřidali i 2 zbývající posty, ale pro oba, jak Martina tak i Vaška, to bylo 
hodně náročné a vzhledem k jejich postižení jsou ve svých kategoriích v nevýhodě. 

Pro nás všechny vzešlo poučení, že díky počasí nemáme dostatečné vybavení do 
chladného a větrného počasí a to limituje především střelce v jejich výkonech.  

 
Chci poděkovat za vzornou spolupráci obou asociací a budeme pracovat na společném 

systému přípravy pro Londýn 2012. 
 

http://www.ianseo.net/Details.php?toId=174 
 

 
V Praze 15. 9. 2011     Vladimír Brada 


