
 

                                                                                     
Luboš Schorný 
Staré Město pod Landštejnem  

Člen české reprezentace v letním biatlonu 
Mistrovství Evropy v letním biatlonu v závodě MIX štafet (Slovensko – 
Osrblie) 

4. místo 

Mistr ČR v závodě s hromadným startem v letním biatlonu Mistr 
Vítěz Českého poháru v letním biatlonu v r. 2010  získal 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili 

Vítěz republikového žebř íčku v letním biatlonu za rok 2010  
 

Vítěz 

LETNÍ 
BIATLON 

Držitel mistrovské výkonnostní třídy v letním biatlonu 
 

 
Českým pohár v zimním biatlonu   
 

3 bronzové medaile 

2010 

ZIMNÍ 
BIATLON 
 

 

    
Člen české reprezentace v letním biatlonu 
Světový pohár v letním biatlonu za rok 2009 2. místo 

Mistrovství Evropy v letním biatlonu v roce 2009 – Nové Město na 
Moravě 

Bronzová medaile – štafety  
Evropský pohár v letním biatlonu v roce 2009 Dvě stříbrné medaile 

Vítěz Českého poháru  5 zlatých, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile 
Vítěz republikového žebř íčku v letním biatlonu za rok 2009 
 

 

2009 LETNÍ 
BIATLON 

Držitel Mistrovské výkonnostní třídy v letním biatlonu za rok 2009 
 

 

    
Člen české reprezentace v letním biatlonu 
Světový poháru (IBU Cup) v letním biatlonu za rok 2008 vítěz 
Mistrovství světa v letním biatlonu (Francie - Haute Mauriennne)   5. místo – stíhací závod                           
 8. místo – rychlostní závod 

Mistrovství Evropy v letním biatlonu (Bulharsko - Bansko)                                    3. místo – závod s hromadným startem 
 2. místo – mix štafety 

I. IBU CROSS BIATHLON CUP 2008 v letním biatlonu (ČR – Bystřice p/H.) 1. místo – rychlostní závod                                                          

 2. místo – závod s hromadným startem 
Vítěz republikového žebř íčku v letním biatlonu za rok 2008  
Mistrovství ČR v letním biatlonu 2. místo – závod s hromadným startem 

LETNÍ 
BIATLON 

Český pohár v letním biatlonu 5 zlatých a 2 stříbrné medaile 

Český pohár v zimním biatlonu 1. místo – rychlostní závod 

Český pohár v zimním biatlonu 2. místo – závod s hromadným startem 

2008 

ZIMNÍ 
BIATLON 

5. místo v republikovém žebříčku za rok 2008  

    
Člen české reprezentace v letním biatlonu 

Evropském poháru v letním biatlonu pro rok 2007 celkově 4. místo 

Mistrovství Evropy v letním biatlonu (Ukrajina - Tysovets):      3. místo  - smíšené štafety 
 13. místo – rychlostní závod (4km) 

závod jednotlivců s hromadným startem (6 km) 14. místo 
 1.Evropský pohár v letním biatlonu (ČR – Nové Město na Moravě)  3. místo v závodě s hromadným startem 

 7. místo v rychlostním závodě 

Evropský pohár v letním biatlonu (Slovensko – Osrblie) - 3. kolo 6. místo v závodě s hromadným startem 

 7. místo v rychlostním závodě 
Držitel Mistrovské třídy v letním biatlonu pro rok 2007  
Mistr České republiky v letním biatlonu pro rok 2007 v závodě 
s hromadným startem 

 
Mistr České republiky v letním biatlonu pro rok 2007 v rychlostním závodě  

Český pohár a republikový žebříček v letním biatlonu pro rok 2007 vítěz 

Mistrovství České republiky v letním biatlonu (Bystřice pod Hostýnem):  
 

1. místo v závodě s hromadným startem 
 1. místo v rychlostním závodě 

 Český pohár v letním biatlonu ve vytrvalostním závodě v Jablonci n/N. 
 

1. místo v 1. kole 
Český pohár v letním biatlonu v rychlostním závodě v Novém Městě n/M. 
e 

1. místo ve 3. kole 

2007 LETNÍ 
BIATLON 

Českého poháru v letním biatlonu v závodě s hromadným startem 
v Novém Městě n/M. 

1. místo ve 3. kole  
     

SPORTOVEC ROKU  Okresní sdružení ČSTV J. Hradec 
2010  3. místo v kategorii dospělých  

2009  2. místo v kategorii dospělých  

2008  4. místo v kategorii dospělých  

2007  5. místo v kategorii dospělých  


