TJ SPARTAK Chrást - oddíl lukostřelby
Přebor ČR 2008 v terčové lukostřelbě žactva do 10ti let
Dne 14.6.2008 se konal vrcholný závod - Přebor žactva ČR 2008 v terčové lukostřelbě žactva do
10ti let a vložený Závod mladých šampionů /nováčků/. Závod uspořádal lukostřelecký oddíl
VOTICE. Zúčastnilo se ho na 40 dětí z celé ČR. Z našeho oddílu se zúčastnilo sedm střelců /5
přeborníků a 2 šampioni/. Žáci do 8 let střílí sestavu 10m na terč 80cm /12x3 šípy /a 10m na terč
122cm /12x3šípy/. V této kategorii vyhrál Ondřej Hromádka nástřelem 576 bodů. Na 5. místě
skončil Jonáš Šimon nástřelem 547 bodů. Žáci 9-10let střílí sestavu 20m na terč 122 cm /12x3 šípy/
a 10 m na terč 80 cm /12x3 šípy/. V této kategorii se náš Jan Kaňka umístil na 4. místě nástřelem
561 bodů a Michal Franěk na 8. nástřelem 532 bodů /ze 16 závodníků/. V kategorii žákyň 9-10 let si
Karolína Fryčková vystřílela 2. místo nástřelem 533 bodů. Družstvo ve složení Fryčková, Kaňka
a Franěk skončilo na 3. místě. Závod šampionů stříleli mladší žáci Dominik Racek a Jan David.
Stříleli sestavu jako žactvo 9-10 let /20 a 10m/. Dominik Racek si vystřílel 2. místo nástřelem 584
bodů. Pro Jana Davida byl toto první větší závod. Počasí se vydařilo. Všem dětem i rodičům, kteří
na závod s dětmi přijeli, děkuji za vzornou reprezentaci našeho oddílu.

zleva Pavla Pelikánová, Michal Franěk, Dominik Racek, Jan Kaňka, dole Šimon Jonáš,
Karolína Fryčková, Ondřej Hromádka

17. MČR žactva v terčové lukostřelbě žactva 2008
Ve dnech 21.-22.06.2008 se konal vrcholný závod žáků - MČR v terčové lukostřelbě žactva.
Závod uspořádal lukostřelecký oddíl v OSTRAVA Mar. Hory. Zúčastnilo se ho na 60 dětí z celé
ČR. Z našeho oddílu se zúčastnili 3 střelci /2 mladší žáci a 1 ml. žákyně/. Mladší žáctvo střílí
sestavu 30m na terč 80cm /12x3 šípy /a 20m na terč 80cm /12x3šípy/. První den se střílí kvalifikace
na jednotlivé tratě a druhý den jsou eliminace /souboje dvou střelců proti sobě, kdo vyhraje
postoupí/. V kategorii ml. žáků po prvním dnu Jan Burian skončil na 5. místě nástřelem 515 bodů
/toto je jeho letošní osobní rekord/ a Dominik Racek na 21. místě nástřelem 361 bodů. Ml. žákyně
Linda Coganová si vystřílela 2. místo s 551 body. Na trati 30m skončila druhá a na 20m třetí.
Odpoledne se ještě střílely eliminace až do čtvrtfinále /zůstanou čtyři střelci/. V těchto soubojích

Dominik Racek skončil v semifinále a celkově na 18. místě /ze 23 střelců/ a Jan Burian postoupil
až do čtvrtfinále a celkově obhájil 5. místo /prohrál s Martinem Karasem z Bystřice, který celý
závod vyhrál/. Do druhého dne eliminací se prostřílela Linda Coganová. Semifinálový souboj
Linda vyhrála /nastřílela český rekord/ nad Pětnikovou Hanou z Votic a postoupila do finále bojovat
o zlato. V tomto souboji s Marií Horáčkovu prohrála a skončila na celkovém 2. místě a potvrdila
své 2. místo z kvalifikace. Po krátké přestávce začal eliminační souboj družstev. Po prvním dnu
bylo naše družstvo mladších žáků ve složení Coganová, Burian a Racek na pěkném 3. místě /ze 7
družstev/. Ve čtvrtfinále družstvo nastoupilo proti LK Votice, vyhrálo a postoupilo do semifinále. V
těchto dalších soubojích prohrálo a skončilo na celkovém 4. místě. Vyhrálo družstvo z ŠLK
Bystřice. Počasí - v sobotu bylo horko trochu oblačno, ale nepršelo. V neděli bylo jasno, tropické
horko 35 stupňů ve stínu. Můj obdiv patří všem mladým střelcům, kteří v tomto počasí stříleli ze
všech sil. Děkuji mladším žáků za vzornou reprezentaci našeho oddílu a tatínkovi Coganovi, že nás
na závod dovezl.

zleva Linda Coganová, Jan Burian, Dominik Racek

Moje poděkování patří též Obci Chrást, která nám pomáhá vybudovat novou důstojnou
lukostřelnici, kde budou moci naši junioři i dospělí muži střílet vzdálenost 90m. Náš oddíl má
celkem 30 členů - 12 dospělých, 3 dorostence a 15 žáků. Do dlouhodobé soutěže přeboru družstev
jsou zapojeni dorostenci a žáci. Dospělí jsou činovníci a střelci, zatím bez licencí. Přes prázdniny
budeme trénovat omezeně, ale budeme. Osvědčilo se to s ohledem na to, že dorost má vrcholný
závod začátkem září. A žáci nezapomenou, co se před prázdninami naučili. Dále děkuji všem
sponzorům, kteří náš sport podporují materiálně, ale hlavně finančně. Rádi uvítáme mezi námi nové
zájemce o lukostřelbu i případné sponzory. Musíme si ještě vybudovat nové zázemí. Kontaktní
telefon na náš oddíl je 723747708.
Za TJ SPARTAK CHRÁST- oddíl lukostřelby

Pavla Pelikánová

