
 

 

Podmínky účasti na olympijských hrách Tokio 2020 

Na OH Tokio 2020 jsou nominováni střelci, kteří jej vybojují na posledních kvalifikačních 

závodech při ME Antalye a FQT Paříž. Účastnit se OH mohou střelci, kteří splňují níže 

uvedené podmínky: 

1. Podepsaná reprezentační smlouva s ČLS 

2. Úspěch v nominačních závodech ČLS 

3. Zisk kvalifikačního místa pro ČR na kvalifikačních závodech. 

4. Splnění kvalifikačního limitu v období od 9.6. 2019 do 28 6. 2021. 

 
Kategorie WA720 na 70m/50m 

Muži RL 640 

Ženy RL 605 

 

5. V případě, že sportovec nominovaný na OH nebude schopen účasti (porušení 

pravidel antidopingu, porušení podmínek reprezentační smlouvy, zdravotní důvody 

atd.)  nahradí jej sportovec dle klíče viz níže 

 

Přesné podmínky účasti vymezuje kvalifikační manuál IOC, ve kterém jsou uvedeny i 

kvalifikační limity pro účast na OH.  

 

Systém nominace na OH 

1. ME dospělých v terčové lukostřelbě 30.5. – 6.6.2021 Antalye  

4 místa jednotlivci 

CQT = kontinentální kvalifikační závod, samostatný závod eliminací jednotlivců 4.6.2021 

Lukostřelec, který v kontinentálním kvalifikačním závodě (CQT) v dané kategorii vybojuje 

kvótu pro OH 2020, bude nominován k účasti na OH 2020. Pokud kvótu vybojují 2 a více 

střelců bude nominován k účasti ten, který se v CQT umístil výše. Pokud daný lukostřelec 

nesplní výsledkovou podmínku, a WA nerozhodne jinak, nebo nebude nominován k účasti 

na OH z jiného důvodu, bude k účasti na OH nominován náhradník, tj. střelec, který se 

v CQT umístil na druhém nejlepším místě. Pokud se na druhém nejlepším místě umístí 

více střelců bude nominován ten, který byl výše v pořadí po kvalifikační části ME, tj. měl 

vyšší nástřel v kvalifikaci ME. 

 

2. FQT 18.6. – 21.6.2021 Paříž 

3 týmy, 1 místo jednotlivci 

FTQT = finální kvalifikační závod družstev - 19.6. 2021 muži, 20.6.2021 ženy 

FIQT = finální kvalifikační závod jednotlivců, eliminace jednotlivců - 21.6.2021 

Družstvo, které na finálním kvalifikačním závodě družstev (FTQT) vybojuje kvótu pro OH 

2020, bude nominováno ve stejném složení střelců k účasti na OH 2020. V případě, že již 

na CQT v Antalyi bude získána kvóta, tato kvóta zaniká spolu s nominací střelce, který 

byl pro účast na OH nominován.  

Pro země, které nezískají kvótu, a to ani na FTQT, bude otevřen finální kvalifikační závod 

jednotlivců FIQT. K účasti na OH 2020 bude nominován střelec, který v tomto finálním 



 

závodě jednotlivců kvótu získá. V případě, že jej nebude možné nominovat k účasti na 

OH, bude k účasti na OH nominován náhradník, tj. střelec, který se umístil na druhém 

nejlepším místě. Pokud se na druhém nejlepším místě umístí více střelců bude 

nominován ten, který byl výše v pořadí po kvalifikační části, tj. měl vyšší nástřel 

v kvalifikaci. 

 

Bipartita / divoká karta 

Pokud získá Česká republika kvótu na OH 2020 na základě rozhodnutí WA, bude k účasti 

nominován střelec, který se v konečném pořadí CQT v Antalyi a v FIQT v Paříži umístil 

v součtu na lepším místě. Pokud se na stejném místě umístí více střelců, bude 

nominován ten, který měl vyšší součet kvalifikačních výsledků z ME v Antalyi a FQT 

v Paříži. 

  

Organizační zajištění OH 2020 

Jednotlivec či družstvo, které bylo nominováno k účasti na OH 2020, bude mít k dispozici 

doprovod. Počet členů doprovodu se řídí pravidly ČOV tj. 0,5 doprovodu na jednoho 

sportovce. Finální počet doprovodu určí ČOV. Níže je uveden jmenný seznam střelců 

zařazených do nominačních závodů 2020 se jmény jejich doprovodu. 

Muži RL 

Michal Hlahůlek:  Magda Robová 

Jaromír Termer:  Tomáš Hák 

Erik Ebermann:  Tereza Brandová 

Jan Vožech:   Erik Ebermann 

Radek Beránek:  Zdeněk Horáček 

Josef Křesala:   Magda Robová 

Martin Hámor:  Zdeněk Horáček 

 

Ženy RL 

Marie Horáčková:  Zdeněk Horáček 

Jindřiška Vaněčková: Martin Vaněk 

Klára Grapová:  Zdeněk Horáček 

 

Družstvo muži  

Doprovod družstva mužů bude ustanoven po nominačních závodech pro ME a FIQT.  

 

Družstvo ženy  

Doprovod družstva žen bude nominován v tomto pořadí: 

Zdeněk Horáček, Martin Vaněk 

 

1 muž, 1 žena 

Na základě možných kombinací družstev mix-teamu bude nominován jako doprovod 

trenér střelkyně tohoto družstva. 

 

 

V Prostějově dne 31.3.2021     Hana Majarová 

P-ČLS Schválilo dne       vedoucí komise reprezentace 


