Halové mistrovství Evropy dospělých a juniorů
Cambrils - Španělsko
21.-26.3. 2011

Závodu se zúčastnili tři nominovaní reprezentanti v kategorii junior reflexní luk:
Filip Pertlík

Junior RL „A“

VOT

1991

Ondřej Meluzín

Junior RL „B“

VSE

1991

Vojtěch Dub

Kadet RL „A“

PRO

1994

Soutěž jednotlivců byla v kategorii juniorů reflexní luk obsazena 37 střelci.
V soutěži družstev se nominovalo 10 týmů. Kategorie RJM byla nejobsazenější
kategorií.
Celkově se tohoto ME zúčastnili lukostřelci z 28 států.

22.3. Oficiální trénink + zahájení
V úterý na schůzce kapitánů oznámili organizátoři časovou změnu v programu,
která se však netýkala naší kategorie. Po námitkách ostatních kapitánů technická
delegátka uvedla, že EMAU bude pro příští závody využívat elektronického
přihlašování stejně jako FITA, takže programy budou pevné a nebudou se měnit
těsně před závodem v závislosti na změnách seznamu účastníků při akreditaci.
Po oficiálním tréninku, při kterém proběhla kontrola nářadí, se uskutečnilo
slavnostní zahájení v sousedícím zábavním parku, zakončené hezkým
ohňostrojem s vodní světelnou show.
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23.3. Kvalifikace
Kvalifikační kolo proběhlo ve středu, kategorie RJM byla na programu
v odpoledních hodinách. Byla odstřílena kvalifikace 2x 30šípů na 18m. Ihned po
kvalifikaci proběhlo první eliminační kolo 1/16, do kterého postoupili všichni
naši střelci. Ondra se o poslední dvě postupová místa utkal s dalšími dvěma
střelci rozstřelem. Desítkou si spolu s moldavským střelcem zajistil postup.
V eliminaci pak nastoupil proti prvnímu ukrajinskému suverénovi Marchenkovi,
který mu povolil pouze zisk dvou bodů. Vojta s Filipem bohužel v prvním
eliminačním kole nastoupili proti sobě a svedli stejně vyrovnaný souboj jako na
nedávném MČR dospělých. Dle starého systému by byl výsledek 140:141, takže
opravdu velmi vyrovnaný souboj. Z postupu se však těšil Filip Pertlík , který tak
postoupil mezi 16 nejlepších.

Kvalifikace Jednotlivci
18m - 1

18m - 2

14.místo Pertlík Filip

RJM 287

12

287

13

574

19.místo Dub Vojtěch

RJM 290

7

278

26

568 os.rek.

34

277

28

551

32.místo Meluzín Ondřej RJM 274

Kvalifikace Družstva

7.místo
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Pertlík Filip
Dub Vojtěch
Meluzín Ondřej

1693

24.3. Eliminace
Ve čtvrtečních eliminacích nastoupil pouze Filip proti slovinskému střelci, který
v kvalifikaci nastřílel národní rekord. Zpočátku vyrovnaný souboj však v závěru
ovládl suverénní Slovinec, který se tak těšil z postupu do 1/4.
1/16

1/8

9. místo Pertlík Filip

6

2

17.místo Dub Vojtěch

4

17.místo Meluzín Ondřej

2

1/4

1/2

finále

25.3. Eliminace družstev
V pátek byla na programu soutěž družstev. Náš tým nastoupil ze 7.místa proti,
v kvalifikaci druhému, ruskému týmu. Souboj byl opět velmi vyrovnaný.
Vítězství ruského týmu rozhodla až poslední sada, která se našemu týmu příliš
nevyvedla, konečný výsledek 223:227. Náš tým si tak udržel 7.místo
z kvalifikace.

Děkuji reprezentantům za vzornou reprezentaci české lukostřelby a ČLS za
zajištění tohoto závodu.

V Prostějově dne 4.3. 2011
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Hana Majarová
vedoucí výjezdu

