
 
Závěrečná zpráva z reprezentačního výjezdu 

ME v terčové lukostřelbě dospělých v Roveretu (Itálie) 
23. – 29. 5. 2010 

 
 
Mistrovství Evropy se zúčastnilo 27 zemí. Českou republiku v soutěži jednotlivců i družstev 
reprezentovali: 
Eva Spálenková, Gabriela Šudřichová, Barbora Horáčková, v kategorii ženy reflexní luk; 
Michal Hodač, Kamil Kovář, Pavel Jurák, v kategorii muži reflexní luk; 
Vladimír Brada, Filip Reitmeier, Petr Verner, v kategorii muži kladkový luk. 
 
Do Rovereta česká výprava cestovala vlastními osobními vozy v neděli 23. 5. 2010. Posádky 
jednotlivých vozů si po příjezdu nenechaly ujít prohlídku místa závodu a focení na akreditaci. 
Vydání akreditačních karet však bylo pořadatelem průběžně odkládáno, až jsme je obdrželi 
teprve v den oficiálního tréninku. 
 
V pondělí 24. 5. 2010 jsme všichni absolvovali neoficiální trénink. V úterý 25. 5. 2010 se 
konal oficiální trénink, včetně kontroly nářadí a reprezentačního oblečení výprav. Odpoledne 
se Barbora Horáčková zúčastnila schůzky kapitánů a večer celá výprava absolvovala 
slavnostní zahájení závodu v historickém centru města. 
 
Ve středu 26. 5. 2010 proběhla kvalifikace. Závod se střílel na dvě řady, dopoledne kategorie 
ženy reflexní luk a muži kladkový luk, odpoledne kategorie muži reflexní luk a ženy kladkový 
luk. 
 
Kvalifikace dopadla následovně: 
 
ženy RL (70) 
 20. Šudřichová Gabriela 619 bodů (314/21. + 305/16.) postup do eliminace 
 60. Horáčková Barbora 558 bodů (290/58. + 268/58.) postup do eliminace 
 66. Spálenková Eva 530 bodů (280/66. + 250/67.) bez postupu 
 
družstvo 16. místo, postup do eliminace 
 
muži RL (86) 
 71. Jurák Pavel 575 bodů (290/67. + 285/74.) bez postupu 
 72. Kovář Kamil 573 body (295/60. + 278/84.) bez postupu 
 79. Hodač Michal 565 bodů (283/74. + 282/82.) bez postupu 
 
družstvo 23. místo, bez postupu 
 
muži KL (74) 
 43. Brada Vladimír 677 bodů (346/31. + 331/50.) postup do eliminace 
 55. Reitmeier Filip 668 bodů (341/52. + 327/57.) postup do eliminace 
 59. Verner Petr 664 body (336/63. + 328/54.) postup do eliminace 
 
družstvo 14. místo, postup do eliminace 
 



V soutěži mix týmů skončila dvojice Šudřichová – Jurák na nepostupovém 21. místě. 
 
Eliminace jednotlivců se střílela ve čtvrtek 27. 5. 2010 set systémem, všechny kategorie 
ze 70 m. 
 
ženy RL 
17. Šudřichová Gabriela 1/32: De Giuli Valentine SUI  (50,46) 0 
 Šudřichová Gabriela CZE  (51,56) 4 
 1/16: Koval Victoriya UKR  (53,57) 4 
  Šudřichová Gabriela CZE  (51,54) 0 
 
33. Horáčková Barbora 1/32: Schuh Berengere FRA  (57,52) 4 
  Horáčková Barbora CZE  (49,47) 0 
 
muži KL 
33. Brada Vladimír 1/32: Brada Vladimír CZE  (56,57,56) 2 
  Verdeyen Luc BEL  (57,55,58) 4 
 Reitmeier Filip 1/32: Reitmeier Filip CZE  (51,56) 0 
   Genet Dominique FRA (58,60) 4 
 Verner Petr 1/32: Verner Petr CZE  (52,56) 0 
   Tursic Slavko SLO (57,58) 4 
 
Eliminace družstev probíhala klasicky (součet nastřílených bodů) v pátek 28. 5. 2010. 
 
Družstvo žen reflexní luk po prohře s Polkami obsadilo celkové 14. místo. 
1/8:  POL 208 : CZE 193 
 
Družstvo mužů kladkový luk po prohře s Dány obsadilo 16. místo. 
1/8:  DEN 231 : CZE 219 
 
Výprava opustila Rovereto v neděli 29. 5. 2010. 
 
Závod se konal v novém lukostřeleckém areálu, který je umístěn v příjemném prostředí 
v okrajové části města Rovereta. Všichni účastníci šampionátu se museli vyrovnat s nevelkým 
místem za metou. Pořadatelé se sice snažili vstup do závodního prostoru omezovat 
dle akreditací a aktuálního časového programu, přesto byla během závodu nejen v zóně 
pro nářadí celkem tlačenice. 
Počasí během závodu bylo, dá se říci, příznivé. Po ránu chladněji, přes den teplo, jeden den 
odpoledne pršelo. Co se týče větru, kolem poledne začínal foukat proměnlivý, později 
odpoledne silný až nárazový vítr. 
 
Mistry Evropy a středomoří se v jednotlivých kategoriích stali: 
jednotlivci 
ženy RL: ERDYNIYEVA Natalya, Rusko 
muži RL: GIROUILLE Romain, Francie 
ženy KL: ERDYNIYEVA Natalya, Rusko 
muži KL: RIKUNENKO Andrew, Velká Británie 
družstva 
ženy RL: Rusko muži RL: Německo 
ženy KL: Belgie muži KL: Rusko 



mix týmy 
RL: Itálie (Valeeva Natalia + Galiazzo Marco)  
KL: Švédsko (Danielsson Isabell + Malm Anders) 
 
Kompletní výsledky jsou k nalezení na webové adrese http://www.rovereto2010.com/results/ . 
Fotografie pořadatele z průběhu závodu jsou zveřejněny na webu 
http://www.rovereto2010.com/gallery/ . 
 
 Barbora Horáčková 
 
V Plzni dne 16. 6. 2010 
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