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Nominační závody 2019 
Terčová lukostřelba 

 

 

MS dospělých 9. – 16.2019 's-Hertogenbosch, Holandsko 
 

Zvaní:  
 

Muži RL:  Ebermann Erik - RD „A“ 

  Vožech Jan - RD „A“ 

  Hámor Martin - RD „B“ 

  Hlahůlek Michal 

  Neuwirth Karel 

  Termer Jaromír 

  Beránek Radek 

  Jaroch David – nebude se účastnit 

 

 

Muži KL: Vaněk Martin – RD 

  Brada Vladimír – RD 

  Reitmeier Filip - RD 

  Peroutka Ondřej - RD 

_____________________________________________________________ 

 

1. kolo  

 

19.4. 2019 - Prostějov 

• Kvalifikace WA720 

• Eliminace dle systému nominací (každý s každým) 

*tento závod není pohárový, výsledek z něj bude započítán do průměru v rámci plnění 

reprezentačních limitů pro sezónu 2019 Muži RL 

 

2.kolo 

 

20.4. 2019 - Prostějov 

• Kvalifikace WA720 

• Eliminace dle systému nominací (každý s každým) 

*tento závod není pohárový, výsledek z něj bude započítán do průměru v rámci plnění 

reprezentačních limitů pro sezónu 2019 Muži RL 

 

 

3. kolo pro RL 

 

3.5.2019 Plzeň – 1.LK Plzeň 1939 

• Kvalifikace WA720 

• Eliminace dle systému nominací (každý s každým) 

*tento závod není pohárový, výsledek z něj bude započítán do průměru v rámci plnění 

reprezentačních limitů pro sezónu 2019 Muži RL 



Český lukostřelecký svaz 
 

Komise reprezentace 
_________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
Nominační závody 2019   

 

 

3. kolo pro KL 

 

4.5.2019 Plzeň – 1.LK Plzeň 1939 

• Kvalifikace WA720 

• Eliminace dle systému nominací (každý s každým) 

*tento závod není pohárový 

 

 

 

 

 

 

 

O výběru účastníků závodu MS v terčové lukostřelbě rozhodne konečné pořadí střelců 

v nominačních závodech. Výjezdu se může účastnit pouze řádně jmenovaný reprezentant 

pro rok 2019. 

Účastníci nominačních závodů v kategorii Muži RL mají možnost splnit podmínky S06 

Všeobecné podmínky státní reprezentace 2016-2020 do 3. 5. 2019. Konkrétně splnění 

průměru tří nejlepších výsledků z Poháru ČLS v hodnotě nejméně 635 bodů.  

P-ČLS rozhodlo, že reprezentanti mohou reprezentační limit plnit nejen na závodě Poháru 

ČLS dne 27. 4. ve Voticích, ale i na všech třech kolech nominačních závodů a také na 

zvacím závodě komise reprezentace, který se bude konat dne 28. 4. 2019 ve Voticích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři nom.závodů: Hana Majarová, Jan Šípek 

 

 

 

 

 

V Prostějově dne 28.1.2019              Hana Majarová 

        Komise reprezentace ČLS 


