
 

 

Zpráva ze závodu 

MS v 3D lukostřelbě  

TERNI 2022 RINEHART WORLD ARCHERY 3D CHAMPIONSHIPS 

4.-10.9. 2022   Terni, Itálie 

 

Počet účastníků: 316 

Počet zemí: 22 

 

Vedoucí výjezdu: Karel Böhm 

Barebow Men: Pavel Kučera, Pavel Bajtl, Petr Nižňanský 

Barebow Women: Monika Nymburská, Veronika Neufusová 

Longbow Men: Dalibor Peška, Ladislav Koráb, Ondřej Fasura 

Traditional bow Men: Jiří Gebauer, Petr Madurkay 

Traditional bow Women: Jarmila Korábečná, Radka Navrátilová 

 

V roce 2022 bylo MS v 3D lukostřelbě uspořádané v Itálii nedaleko Říma ve městě Terni a 

jeho regionu. Lukostřelecká vesnice – základna pro závod, byla umístěna na horské 

pastvině, závod v okolním smíšeném lese v katastru obce Stroncone, závěrečné medailové 

souboje pak byly situovány přímo v archeologickém nalezišti v katastru obce Marmone. 

 

Výsledky: 

Kompletní statistika a výsledky ze závodu: 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=11720 

 

Průběh závodu: 

Členové výpravy zvolili individuální způsob dopravy na MS pro snížení cestovních výloh. 

V neděli se kompletní reprezentace akreditovala a absolvovala oficiální trénink. 

V pondělí se střílelo první kvalifikační kolo, ve kterém Jarmila Korábečná obsadila 3.místo 

a ve dvojici s Petrem Madurkayem v mix týmech postupové místo.  

V úterním druhém kvalifikačním se nepodařilo udržet postupové místo mix týmu o pouhých 

9 bodů, Jarmila Korábečná, přes pokračující skvělý výkon klesla o jednu pozici na 4.místo. 

Za zmínku stojí zlepšení výkonu Ladislava Korába, který se tím probojoval do postupující 

sestavy do eliminací. 

Ve středu byly na programu eliminační souboje mix týmů, do kterých se naše reprezentace 

neprobojovala. Její členové využili tzv. volný den k rekonvalescenci po náročné kvalifikaci 

a prohlídce míst, kde se budou konat eliminace jednotlivců.  

Čtvrteční den-den eliminací jednotlivců byl deštivý a v jeho průběhu déšť zesílil natolik, že 

nedokončené eliminační souboje byly odloženy na následující den.   Naši reprezentanti si 



ve svých soubojích vedli dobře, svedli několik vítězných soubojů, ale do těch medailových 

už se neprobojovali.  

Páteční den začal ranním oznámením pořadatele, že v areálu konání soutěže byly v noci 

tak intenzivní dešťové srážky, že místo konání musí být přesunuto jinam. Pořadateli se 

podařilo s dvouhodinovým posunem nové místo konání zajistit a program MS pokračovalo. 

V sobotu byly na programu dne medailové souboje situované přímo do areálu 

archeologické lokality u města Carsuale. Byla tak vytvořena jedinečná atmosféra MS, za 

což pořadatel zasluhuje velké uznání a poděkování. 

Jak jsem již uvedl, tak naši reprezentanti se do těchto medailových soubojů neprobojovali, 

a tak všichni reprezentanti tyto souboje sledovali v pozici diváků. 

Po jejich skončení odcestovala celá výprava zpět do ČR. 

Závěrem bych rád vyzvedl vzornou reprezentaci ČR zúčastněných na poli světové 

lukostřelby. Jejich výkonnost se od minulého mistrovství zvýšila a dovoluji si říct, že díky 

tomu postoupila česká lukostřelba ve světovém měřítku o stupeň výš, minimálně o jeden. 

 

 

V Prostějově 24.9.2022                     Karel Böhm 

         Vedoucí výjezdu 

     

 

     

 


