
 

Nominační závody 2022 

Terčová lukostřelba  

Dorost 

 

YC 25.7. – 31.7.2022 Bukurešť, Rumunsko 

ME 15.8. - 20.8.2022 Lilleshall, Anglie 

 

Junioři RL:   Roba Michael - RD „B“  Kadeti RL: Krejčí Richard - RD „A 

   Pluhař Jan - RD „B“     Fritsch Lukáš - RD „A“ 

   Čábelka Jonáš - RD „B“     Hámor Martin - RD „A“ 

Heřmánek František - RD „B“   Bárta Šimon - RD „B“ 

          Kužel Zdeněk - RD „B“ 

 

Juniorky RL:  Šebestová Eva - RD „A“  Kadetky RL: Továrnická Monika - RD „A“  

   Lettlová Nikola - RD „B“    Svobodná Nikola - RD „A“  

   Konečná Karolína - RD „B“    Brettlová Barbora - RD „A“ 

   Koleňáková Eliška - RD „B“    Louvarová Andrea - RD „B“  

_______________________________________________________________________________ 

Termíny: 

1. kolo   21.5.2022 Lukostřelba Kroměříž, 1.kolo Pohár OH nadějí 

2. kolo     18.6.2022 SC Nymburk 

3. kolo   19.6.2022 SC Nymburk 

 

Z prvního kola nominačních závodů budou do systému započítány pouze výsledky z kvalifikace. Další 

dvě kola budou probíhat dle systému nominačních závodů, tedy každé kolo kvalifikace a eliminace 

každý s každým. 

Většinu nákladů na účast na nominačních závodech si účastníci hradí z vlastních nebo oddílových 

zdrojů. Pro 2. a 3. kolo bude účastníkům z Moravy (Prostějov, Znojmo, Těšetice, Brno), Prahy a Votic 

hrazena jedna noc v SC Nymburk, účastníkům z Chebu a Plzně budou hrazeny dvě noci v SC 

Nymburk.  

O výběru účastníků a náhradníků pro YC a ME v terčové lukostřelbě rozhodne P-ČLS na základě 

konečného pořadí střelců v nominačních závodech. P-ČLS si vyhrazuje právo učinit změnu 

v nominovaných na základě aktuálního zdravotního stavu nebo aktuální výkonnosti.  



Výjezdů se může účastnit pouze řádně jmenovaný reprezentant pro rok 2022 dle S06 Všeobecné 

podmínky státní reprezentace 2020-2024. Na YC budou nominováni 4 reprezentanti a na ME budou 

nominováni 3 reprezentanti dle pořadí z nominačních závodů.  

Dle finálních výsledků nominačních závodů bude také nominován realizační tým, který se skládá 

z vedoucího výjezdu, trenéra ČLS a dvou osobních trenérů. Trenéři budou nominováni dle počtu 

svěřenců v reprezentačním družstvu nominovaném pro každý výjezd. Jako první budou nominováni 

a osloveni trenéři s největším počtem svěřenců v družstvu. V případě odmítnutí účasti budou 

osloveni další trenéři v pořadí. Osobní trenéři si výjezdy hradí z vlastních zdrojů. Osobní trenéři jsou 

členy realizačního týmu a spolupracují se svazovými zástupci na úspěšném zajištění výjezdu. 

 

 

 

V Prostějově dne 10.5.2022      Hana Majarová 

         Komise reprezentace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


