
 

  

 
 

Plán akcí RD para 2022 
 
 

Cíl pro sezónu 

• umístění v top 4 na WRT, ME a MS 

• zisk medaile na WRT, ME a MS 

 

 

Finanční zjištění 

• Dotační programy NSA (Národní sportovní agentura) 

• Vlastní zdroje reprezentantů 

 

  

1. Soustředění a přípravné závody 

Příprava reprezentantů probíhá v jejich mateřských oddílech pod vedením osobních 

trenérů. V rámci týmové přípravy proběhne několik společných soustředění. Soustředění a 

přípravné závody budou prioritně zaměřeny na přípravu jednotlivců a družstev pro 

mezinárodní starty a úspěšnost v eliminačních soubojích. 

  

1. Soustředění v SK Nové město nad Metují  

• příprava před WRT Nové město nad Metují 

 

 

2. Soustředění v SK Nové město nad Metují  

• příprava před ME para Řím  

 

 

2. Reprezentační výjezdy na mezinárodní závody 

Reprezentačních výjezdů se mohou účastnit pouze střelci, kteří splnili podmínky pro 

zařazení do RD viz. S06 Směrnice všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-2024.  

 

 

Reprezentační výjezdy  

 
 

➢ Terčová lukostřelba 

 
1. Mistroství světa 

18.02. - 27.02.2022 Dubaj, Spojené arabské emiráty 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, nejvýše tři lukostřelci dané kategorie a 

divize.  

Již proběhnutá akce. 

 

 

 



 

2. Evropský pohár 1. kolo 

02.07. – 10.07.2022 Nové město nad Metují, ČR   

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, kteří dále splní níže uvedenou podmínku 

pro nominaci na závod. Počet reprezentantů v kategorii a divizi není na tomto závodě 

omezen. 

Ubytování: Hotel Resort Studánka, Rychnov nad Kněžnou 

         Příjezd: 2.7.2022 

         Odjezd: 9.7.2022 

         7 nocí x 125,- eur = 875,- eur  

 

Doprava: vlastní 

Startovné: 200,- eur 

Celkové náklady: cca 27.000kč 

Úhrada závodu organizátorům bude provedena po obdržení dotace NSA. 

V případě, že střelec nemá osobní budget bude předpokládaným příspěvkem ČLS 

uhrazeno ubytování a strava. Startovné a doprava by byla hrazena na vlastní náklady 

střelce. 

Organizační zajištění:  

Vedoucí výjezdu: Ivan Králik 

Trenéři ČLS: Jaroslav Preclík, Vladimír Brada 

Náklady na ostatní asistenty budou rozpočítány rovnoměrně mezi všechny závodníky ve 

výpravě. 

Podmínka nominace na výjezd: 

• Účast MS Dubaj 2022 + halové MČR + min. 1 závod ČLS v terčové lukostřelbě 

• Účast MS Dubaj 2022 + min. 2 závody ČLS v terčové lukostřelbě  

• Halové MČR + min. 2 závody ČLS v terčové lukostřelbě 

• min. 3 závody ČLS v terčové lukostřelbě 

Termín pro splnění některé z výše uvedených podmínek je 12.6.2022 

 

3. Mistrovství Evropy 

30.07. - 07.08.2022 Řím, Itálie 

Účast – jmenovaní reprezentanti pro rok 2022, nejvýše tři lukostřelci dané kategorie a 

divize.  

Ubytování: Hotel bude upřesněn organizátorem 

         Příjezd: 30.7.2022 

         Odjezd: 7.8.2022 

         8 nocí x 140 eur = 1120,- EUR 

 

Doprava: letecky, cena předpoklad cca 13.000,- Kč 



 

Startovné: 200,- eur 

Celkové náklady: cca 50.000kč 

V případě, že střelec nemá osobní budget bude předpokládaným příspěvkem ČLS 

uhrazeno ubytování a strava. Startovné a doprava by bylo hrazeno na vlastní náklady 

střelce. 

 

Organizační zajištění:  

Vedoucí výjezdu: David Šnajdr 

Trenéři ČLS: Ivan Králik, Vladimír Brada 

Náklady na ostatní asistenty budou rozpočítány rovnoměrně mezi všechny závodníky ve 

výpravě. 

 

Podmínka nominace na výjezd: 

• účast na WRT v Novém městě nad Metují 

 

 

 

 

Zpracovala: Hana Majarová 

 

 


