
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Finální kvalifikační závod 

18.6. – 21.6.2021 Paříž, Francie 

 

Počet účastníků: 253 

Počet zemí: 70 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Trenér: Zdeněk Horáček 

Muži RL: Jaromír Termer, Michal Hlahůlek, Jan Vožech,  

Ženy RL: Marie Horáčková, Jindřiška Vaněčková, Klára Grapová 

 

Poslední možnost kvalifikace na OH do Tokia. Tři místa pro týmy a po aktualizaci více než 

1 místo pro jednotlivce. Konečný počet individuálních míst byl upřesněn po kvalifikaci týmů 

a odmítnutí již přidělených kvót některými OH výbory. Ve výsledku bylo k dispozici 7 míst 

pro muže a 5 míst pro ženy.  

Vzhledem k opatřením a výjimce stanovené pro evropské týmy soutěžící v nedávné době 

v Antalyi jsme nesměli v průběhu závodu opustit hotel. Kromě už tradičního nošení roušek 

jsme byli také denně testováni. 

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

 https://www.ianseo.net/Details.php?toId=8757 

 

Průběh závodu: 

Kvalifikační závod v Paříži probíhal za poměrně dobrého počasí.  Jako první vstoupili do 

kvalifikace muži. Michal Hlahůlek si opět posunul své mezinárodní maximum na 653 bodů. 

Nicméně spolu s dalšími dvěma výsledky to v součtu nestačilo na postup do eliminačních 

soubojů družstev. Další den nastoupily do soutěže ženy. Na rozdíl od mužů do eliminačních 

bojů postoupily, ač kvalifikační výsledky nenaplnily jejich očekávání. V prvním kole 

nastoupily proti týmu Švýcarska a porazily jej 6:2. V dalším kole je však zastavily 

Američanky. 

Po oznámení počtu kvalifikačních míst jsme věděli, že šance je velká. V mužích nejdál došel 

Míra Termer, vyhrál první dvě kole a až v tom třetím ho zastavil ukajinec Ivanytskyy. 

V ženách si od samého počátku počínala suverénně Maruška Horáčková, která svou jízdu 

zpečetila letenkou do Tokia a třetím místem v tomto kvalifikačním závodě.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Cíl byl splněn a po 13letech vrátili na Olympiádu. Obrovská gratulace patří Marušce a jejímu 

trenérovi. Tvrdá práce se vyplatila. Její výkon je pro nás všechny motivací a motorem do 

další práce. Musím říct, že ač výkonnost našeho týmu není ještě na úrovni, kterou bychom 



 

si přáli, tak co se týče atmosféry a nasazení posunul se o několik úrovní dál. Pokud budeme 

nadále pokračovat v tom, co jsme započali, výsledky se dostaví. Nyní je cílem úspěšný 

start Marušky v Tokiu a následně příprava na kvalifikační závody pro OH v Paříži 2024. 

Na závěr bych chtěla poděkovat jak střelcům, za příkladnou reprezentaci, tak trenérům za 

jejich práci a přípravu svěřenců na tyto vrcholné akce. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V Prostějově dne 1.7.2021      Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


