
 

 

Zpráva ze závodu 

 

Evropský pohár dorostu 

25.7. – 30.7.2022 Bukurešť, Rumunsko 

 

Počet účastníků: 262 

Počet zemí: 23 

 

Vedoucí výjezdu: Hana Majarová 

Trenér ČLS: Tereza Brandová 

Osobní trenéři: Jan Šípek, Pavel Lettl 

 

Junioři RL: František Heřmánek, Michael Roba 

Juniorky RL: Nikola Lettlová, Eliška Koleňáková 

Kadeti RL: Richard Krejčí, Lukáš Fritsch, Šimon Bárta, Martin Hámor 

Kadetky RL: Monika Továrnická, Andrea Louvarová, Barbora Brettlová 

 

Výsledky: 

Kompletní výsledky ze závodu 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11481 

 

Průběh závodu: 

Závod probíhal bez větších problémů. Byl pořádán na stejném místě, kde v minulých letech 

proběhlo několik evropských pohárů, i z toho důvodu byla organizace v pořádku a bez 

větších zádrhelů. Tento rok se jako střelnice využil stadion pro ragby. Všechny soutěžní 

dny probíhaly za extrémně teplého počasí (až 39°), s jen občasnými závany větru.  

Kvalifikace začala kadetskými kategoriemi. V kvalifikaci všichni naši reprezentanti nastříleli 

velice slušné výsledky, srovnatelné s jejich výkony v průběhu roku, zároveň výsledky 

velice konkurenceschopné na tomto mezinárodním poli. Nejlépe se umístili Richard Krejčí 

11. místo, Barbora Brettlová 9. místo a Andrea Louvarová 12. místo, dobré pozice jim 

zajistily volný postup v prvním kole eliminačních soubojů. 

Družstvo kadetů se s nástřelem 1927 bodů umístilo 5té a kadetky s nástřelem 1887 bodů 

překonali 17 let starý český rekord a umístily se na 3.místě. 

V kvaifikační části juniorské soutěže jsme zaznamenali rovněž velmi dobré výsledky. Lepší 

z našich juniorek, Nikola Lettlová, se umístila na 16.místě s nástřelem 609b. Junioři se 

stejně jako děvčata umístili blízko u sebe. František na 32 a Michael 34 pozici. Nutno 

podotknout, že právě v kategorii juniorů byla úroveň výsledků velmi vysoká. V případě 

Michaela jsme navíc museli řešit závadu na luku, která naštěstí výrazně neovlivnila jeho 

závod. 

V eliminacích kadetů jsme viděli mnoho vydařených soubojů, všechny dívky i chlapci se 

dostali přes první kolo soubojů. Nejdále se v eliminačních soubojích prostříleli Andrea 



 

Louvarová na konečné 5. místo a Richard Krejčí dokonce skvěle vybojoval bronzovou 

medaili.  

V kategorii juniorů se nejdále dostal František Heřmánek, který ve svém druhém souboji 

porazil britského střelce, prvního z kvalifikace. Vydařil se mu i další souboj, v ¼ však už 

nestačil na francouzského soupeře a skončil tak na kvalitním 8.místě. Na děleném 9. místě 

skončila Nikola Letllová. Michael Roba, se bohužel i přes skvěle odstřílený souboj nedostal 

přes první kolo eliminací, stejně tak nepostoupila Eliška Koleňáková. 

Týmy kadetů i kadetek nastupovaly do eliminací z velmi slušných pozic a oba týmy měly 

v prvním kole volný postup. Tým kadetek bohužel následně prohrál s týmem z Nizozemska 

na rozstřel. Tým kadetů (Krejčí, Fritsch, Hámor) naopak postoupil přes polský výběr do 

semifinále, kde podlehl favorizovanému týmu z Francie. Bronzové finále náš tým měl pod 

kontrolou a nad týmem Itálie získal vítězství a medaile. 

 

Závěrečné hodnocení: 

Tento závod přinesl všem střelcům velmi dobré výsledky a umístění na vyšších příčkách. 

Zároveň spoustu nových zkušeností, které jim pomohou v přípravě. Zásluhou kadetů, jsme 

si navíc odvezli dvě skvělé bronzové medaile. 

Celý týden byl náročný zejména kvůli vysokým teplotám nicméně jsme se s tím velmi 

dobře vypořádali a u nikoho nenastaly zdravotní problémy. Lehké potíže nám přinesla 

jedna večeře na hotelu, po které měla většina účastníků střevní problémy.  

Celkově hodnotím tento výjezd za velmi vydařený jak z pohledu fungování týmu, atmosféře 

a předvedeným výkonům. 

Všem děkuji za příkladnou reprezentaci a osobním trenérům za přípravu svých svěřenců a 

spolupráci na zajištění výjezdu.  

 

 

V Prostějově dne 5.9.2022    

 

 

Hana Majarová 

Vedoucí výjezdu 


