
První část nominace na ME Osijek 

 V souladu s nominačním postupem, který byl zveřejněný na webových 

stránkách ČSS a oznámeným všem členům širšího výběru sportovců při KZR 

hala, zveřejňuji první část nominačních závodů v kategorii mužů a žen. Tím byla 

ukončena početní část nominace na SP Německo.  

 Pro kompletnost informací uvádím pravidlo pořadatele všech světových 

pohárů, které po každém účastnícím se svazu, požaduje přihlášení početní 

nominace většinou čtyři až pět týdnů před začátkem soutěže.  

 Pro SP Německo tento termín vychází po KZR I. Z tohoto důvodu byla 

ukončena početní nominace právě po tomto závodě. Při společném setkání na 

závodech KZR hala se sportovci dozvěděli, že rozhoduje pouze 

konkurenceschopnost případného nominovaného sportovce. Toto pravidlo bude 

dodrženo!  

 Do dalších nominačních soutěží směrem k ME bude zařazen závod ve 

Švýcarsku v termínu 24. -26. 5. 2013, kterého se zúčastní ta část reprezentantů, 

která se neprosadila na SP Mnichov. Výsledky budou započteny do nominace a 

tak každý mimořádný výsledek podpoří nominace sportovce do dalších bojů o 

ME Osijek. Účastník s nejvyšším počtem výborných výsledků postoupí až na 

ME. Je třeba pamatovat na pravidlo, že mezinárodní závod má větší hodnotu, 

z pohledu nominace, než závod domácí. 

 

 

Konečná početní nominace: SP Německo a MZ Švýcarsko  
Kategorie disciplína Max. počet účastníků 

SP Německo 

Max. počet účastníků MZ 

Švýcarsko 

ženy  SM 3x20 3-Sýkorová, Mazurová 

automaticky, nominace 

třetí podle 3x20, 

kombinace obou disc. 

 

3 

všichni střílí vše, nominace 

podle 3x20 

VzPu 40 

SM 60 nestřílí se 

 

muži 3x40 3- předpoklad 

kombinace s jinou disc. 

 

 

 

3 

všichni střílí vše, nominace 

podle 3x40 a LM 60 

VzPu 60 3- Haman, ostatní 

kombinace s jinou disc. 

LM 60 3- předpoklad 

kombinace s jinou disc. 

+ možní specialisté 

 

 

Jmenovitá nominace na SP Německo bude ukončena po VC 

Osvobození, případný (pouze jednotlivci v kategorii a 

disciplíně) závěrečný rozstřel bude na KZR II.  
 



Výsledky jsou rozděleny do následujících kategorií: 
  

 Tabulky nejsou řazeny podle pořadí ani jména. Jedná se pouze o přehled 

dosažených výsledků. Rozdělení je pouze podle barevné kategorie - hodnoty 

výsledku viz barevné rozčlenění pro každou kategorii.  

 Následně budu sčítat počty barevných výsledků. Sečtu počet červených a 

zelených výsledků a určím pořadí. V případě shody, rozhodnou lepší červené 

výkony a menší počet černých výkonů. V tuto dobu neřeším žádná jména, ale 

zjišťuji počty lidí schopných střílet červené výsledky.  

 Jak jsem avizoval při setkání se sportovci „nesčítám - hledám 

výkonnostní hladinu“!! 
 

Kategorie ženy – 3x20: 

 červená barva – mimořádný výsledek – 581 a vyšší 

 zelená barva – dobrý výsledek – 578 až 580 

 černá barva – průměrný a horší výsledek 577 a méně 
 

Ženy 3x20 

jména KZR hala 
MZ Mnichov 

venku MZ Berlín hala KZR I. KZR I. 

Sýkorová 588 573    585 589 

Mazurová 
 

578 
 

577 586 

Valová 575 570    580 575 

Bartošová 578 568    577 579 

Kalná 579   576 581 582 

Šostková 574      562 576 

Brabcová 569   567  574 573 

Vondrášková 565      564 553 

Francová 565   570  570 568 

Lauermanová 553      568 564 

Komentář k nominaci a disciplíně: 

 V kategorii ženy, v disciplíně 3x20, je konečná početní nominace na SP Německo 

maximálně tři sportovci v disciplíně.  

 Vzduchová puška bude obsazena stejnými sportovci – důvod - není možné získat místo 

na OH, nechci zvyšovat počet sportovců – finanční důvody, jedná se o závod 

s výhledem hlavně na letní sezonu 

 Za kategorii žen se bude SP Německo účastnit juniorka Nikola Mazurová, jistotu 

nominace má také Adéla Sýkorová, zůstává tedy jedno volné místo pro SP Německo a 

tři místa. 

 Tři další ženy v pořadí se zúčastní MZ ve Švýcarsku – nový závod, který byl zařazen do 

reprezentačního kalendáře – zde mají sportovci také možnost se výkony prosadit do 

nominace na ME 

 V případě nedostatečných výkonů v kategorii žen bude dána příležitost startu na SP v 

Německu a MZ ve Švýcarsku juniorkám s výbornou výkonností. 

SP Německo a Rifle Trophy Švýcarsko 



 

 

Kategorie muži – 3x40: 

 červená barva – mimořádný výsledek – 1168 a vyšší 

 zelená barva – dobrý výsledek – 1160 až 1167 

 černá barva – průměrný a horší výsledek 1159 a méně 
 

 

 

 

Muži 3x40 

jména KZR hala 
MZ 

Mnichov MZ Berlín KZR I. KZR I. 

Šmol 1164 1153    1164 1163  

Mach 1164   

Rozsypal 1164 1141   1158  1152 

Haloda 1148 1142    1156 1149 

Haman 1161 1143    1167 1157 

Hrabovský 1155   1144  1144 1136 

Hrčkulák 1141   1151  1144 1159 

Pajda 1133      1116 1134 

      Komentář k nominaci a disciplíně: 
 V kategorii mužů, v disciplíně 3x40, je konečná početní nominace na SP Německo 

Mnichov, maximálně se zúčastní tři sportovci v disciplíně. Zatím nebylo dosaženo 

žádného mimořádného výkonu.  

 Vzduchová puška bude obsazena stejnými sportovci – důvod - není možné získat 

místo na OH, nechci zvyšovat počet sportovců – finanční důvody, jedná se o závod 

s výhledem hlavně na letní sezónu. 

 Za kategorii mužů se bude účastnit Václav Haman v disciplíně VzPu 60, případné 

další jeho disciplíny na základě výkonů. 

 Tuto disciplínu jsem se rozhodl výjimečně prosadit do nominace, protože věřím, že 

zde jsou sportovci s potenciálem k výkonnostnímu růstu.  

 Tři další muži v pořadí se zúčastní MZ ve Švýcarsku – nový závod, který byl 

zařazen do reprezentačního kalendáře – zde mají sportovci také možnost se výkony 

prosadit do nominace na ME 

 V případě nedostatečných výkonů v kategorii mužů bude dána příležitost startu na 

SP v Německu a MZ ve Švýcarsku juniorům s výbornou výkonností. 

SP Německo a Rifle Trophy Švýcarsko 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategorie muži – LM 60: 

 červená barva – mimořádný výsledek – 622,0 a vyšší  

 zelená barva – dobrý výsledek – 620,0 až 621,9 

 černá barva – průměrný a horší výsledek 619,9 a méně 
 

 

Muži LM 60 

jméno KZR hala MZ Mnichov MZ Berlín 
 

KZR I. 

Jeřábek 623,9 624,6   615,6 

Šmol 620,0 619,8   624,6  

Rozsypal 618,7 617,9   612,0  

Haloda 620,4 617,9   617,9 

Haman 615,3 616,7   618,0 

Hrabovský 622,0   620,7 616,8 

Hrčkulák 
 

  621,5 620,4 

Čihák 
   

622,6 

Pajda 591,0     601,5 

Komentář k nominaci a disciplíně: 
 V kategorii mužů, v disciplíně LM 60, je konečná početní nominace na SP 

v Německu, maximálně tři sportovci v disciplíně. Zatím bylo dosaženo 

mimořádného výkonu u čtyř sportovců. Čihák však zatím startoval pouze jednou – 

nedostatečné podklady pro případnou nominaci! 

 Tuto disciplínu považuji za disciplínu s větším potenciálem na úspěch na ME, lze 

předpokládat, že bude na ME obsazena v počtu tří sportovců, ale všichni musí být 

schopni dosáhnout mimořádné výkonnosti. 

 Tři další muži v pořadí se zúčastní MZ ve Švýcarsku – nový závod, který byl 

zařazen do reprezentačního kalendáře – zde mají sportovci také možnost se výkony 

prosadit do nominace na ME 

 V případě nedostatečných výkonů v kategorii mužů, bude dána příležitost startu na 

SP v Německu a nebo MZ ve Švýcarsku, juniorům s výbornou výkonností. 

SP Německo a Rifle Trophy Švýcarsko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pro příští rok budou vybráni konkurenceschopní jednotlivci ve všech 

olympijských disciplínách, v rámci celé reprezentace ČSS, kteří budou již 

prosazování do zásadních soustředění a závodů v cizině. Bude jim věnována 

maximální možná podpora, protože se od těchto sportovců bude očekávat zisk 

kvalifikačních míst na OH a medaile na šampionátech. Výběr této kategorie již 

v puškových disciplínách začal při závodech ME v Dánsku a bude probíhat dále 

na ME Osijeku.  

 

 

Mimořádný výkon na ME v Osijeku vás do této úzké skupiny zařadí!!! 

 

 

Za reprezentační tým, všem přeji hodně štěstí! 

 
 

 

 

 

Zpracoval: Luboš Opelka – státní trenér puškové disciplíny 

 

 

Dne, 22. 4. 2013 


