
 Vážení sportovní přátele, 
 
 na základě výběrového řízení jsem byl od 1. 1. 2013 jmenován státním trenérem pro puškové 
disciplíny. Z tohoto důvodu Vás oslovuji prostřednictvím našich webových stránek, abych Vám 
oznámil návrh na konečnou nominaci na ME ve vzduchovkových disciplínách - pušky. 
 
 Nominace byla provedena na základě výsledků a to následujícím způsobem. Závody pro 
možnost nominace na ME byly stanoveny:  
   sledované závody 
   nominační závody 
   rozstřelové  
   přípravné závody – závěrečné rozstřely.  
  
 Postup byl zvolen takový, že ze všech účastníků „sledovaných závodů“ byl sestaven žebříček 
vždy s deseti nejlepšími střelci v kategorii. Ti následně postoupili do „nominačních závodů“. Zde byl 
stanoven výsledkový limit, který při splnění či překročení zaručoval každému sportovci postup do 
závěrečného „souboje“ na GP Plzeň. Skupina juniorů a juniorek byla záměrně rozšířena o další 
úspěšné střelce, kteří se rozstřelovali o IWK Mnichov. Nominace byla stanovena s přihlédnutím k 
výkonům ze sledovaných závodů (Bečka 3x 590, Cipro 591, 2x 589, Vránková 2x 396, 395, Franceová 
394, 393,) a to z důvodu rozvoje konkurenceschopnosti těchto kategorií, kdy absolvováním psychicky 
náročnějších rozstřelů se sportovci učí zvládat střelecky vypjaté situace. Následně byla provedena 
nominace na mezinárodní závod IWK Mnichov jako poslední rozstřelový závod o ME Dánsko.  
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 Nominace na IWK Mnichov byla stanovena s přihlédnutím k získaným kvalifikačním místům 
na OH 2012, medailové umístění na ME, současným výsledkům a rozstřelům na GP Plzeň.  
 
Sportovci s jasnou nominací na ME byli určeni: 

Kategorie Jméno Důvod 

Muži Ondřej Rozsypal kvalifikační místo na OH 2012 

Ženy Adéla Sýkorová kvalifikační místo na OH 2012 

 Pavla Kalná mimořádná výkonnost 

Junioři Petr Nymburský mimořádná výkonnost 

Juniorky Nikola Mazurová 2. místo ME – mimořádná výkonnost 

 



Sportovci v rozstřelu IWK Mnichov: 

Kategorie Jméno Důvod 

Muži Václav Haman Splněný limit – výsledková úroveň 

 Petr Šmol Splněný limit – výsledková úroveň 

 Vladimír Haloda Splněný limit – výsledková úroveň 

Ženy Klára Bartošová Splněný limit – výsledková úroveň 

 Martina Francová Splněný limit – výsledková úroveň 

 
 
Návrh konečná nominace na ME (před schválením KŘR): 

Kategorie Jméno 

Muži Ondřej Rozsypal 

 Václav Haman 

 Petr Šmol 

  

Ženy Pavla Kalná 

 Adéla Sýkorová 

 Klára Bartošová 

  

Junioři Petr Nymburský 

 Aleš Entrichel 

 Jiří Bečka 

  

Juniorky Nikola Mazurová 

 Gabriela Vognarová 

 Monika Vránková 

  

 
 
 Tímto je po závěrečných rozstřelech a nominace je ukončena. Koukám na tyto boje s velkou 
nadějí, protože výsledky dosažené v nominačních závodech jsou opravdu vysoké a 
konkurenceschopné. Bylo dosaženo několik mimořádných výsledků ať na závodech nominačních tak i 
na závodech sledovaných.  
 Přesto vím, že řada výborných sportovců zůstává „doma“ a jsou určitě smutní z toho, že se 
nepodařila nominace v jejich prospěch. Každému jsem přál úspěch, ale místa jsou pouze tři 
v kategorii.   
 Chtěl bych Vás, kteří nepostupujete, touto cestou podpořit a poděkovat Vám. Jste mimořádní 
sportovci s bezvadnou výkonnosti! Najděte tedy zase sílu do tréninku! Zapomeňte na nominace a 
jděte hned na ten další trénink plni odhodlání „naučit se střílet“ ještě lépe!  Sám vzpomínám na 
vlastní prohrané rozstřely o různé nominace na ME, MS i OH a vím, že nikdy tato chvíle není snadná. 
Věřím, že příští nominační závody budete připraveni bojovat o své místo v nominaci.  
 Jako povinnost cítím potřebu poděkovat všem sportovcům, kteří na závody jeli, stříleli a 
snažili se o maximální výsledky. Všem, kteří budou následně nominováni, přeji klidnou a kvalitní 
přípravu na ME v Dánsku. Těm, kteří se nenominovali, přeji, aby neklesali na mysli, aby je jeden 
„neúspěch“ nezlomil a aby tak věnovali pozornost následující sezoně.  
 Dále musím poděkovat všem trenérům a funkcionářům, kteří zajistili bezproblémový průběh 
celého seriálu závodů doma i v zahraničí. Děkuji!! 
 
 Držte nám, prosím, pěsti. Jedeme na ME a budeme se snažit střílet nejlépe, jak to bude 
možné. Potřebujeme Vaši podporu, protože bez víry a přátel nejde vyhrát žádný závod. Myslete na 
nás! 
 
Za celý reprezentační tým,                            Luboš Opelka – státní trenér puškových disciplín 


