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1 Úvod  

Soutěžní řád je základním dokumentem pro pořádání všech soutěží a závodů v 

ČLS. Po stránce technické jej doplňují další předpisy, pravidla a směrnice ČLS.  

Soutěžní řád zajišťuje koordinaci v pořádání všech druhů závodů a soutěží 

postupových, mistrovských, pohárových a veřejných a to jak přímých, tak i 

korespondenčních pořádaných ve všech disciplínách lukostřelby (terčová, halová, 

terénní, 3D). Ustanovení soutěžního řádu jsou závazná a platná pro všechny členy ČLS 

-  tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů, kolektivních členů, závodníky s 

mimořádným členstvím, sportovce, funkcionáře.  

Východiskem pro většinu pravidel soutěžení jsou mezinárodní pravidla lukostřelby 

mezinárodní lukostřelecké federace WA. Některé aspekty lukostřelby jsou upraveny pro 

potřeby ČLS, především z pohledu rozšíření soutěží a závodů pro žákovské kategorie a 

vlastní národní soutěže pod hlavičkou ČLS.  

1.1 Uspořádání a rozpis soutěží  

Soutěžní řád vymezuje a definuje obecně platné pojmy, podmínky a pravidla 

lukostřeleckého soutěžení. Konkrétní podrobnosti o každé soutěži pořádané ČLS jsou 

specifikovány v dokumentu „Uspořádání a rozpis soutěží  pro sezónu …./….“, který je 

vydáván pro každou lukostřeleckou sezónu a je periodickou přílohou tohoto řádu a 

zveřejněn na webových stránkách ČLS v sekci „Sezóna xxxx/yyyy“.  
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2 Základní pojmy  

2.1 Disciplíny  

Sportovní lukostřelba v ČLS je rozdělena na tyto disciplíny:  

• Terčová lukostřelba   

• Halová lukostřelba  

• Terénní lukostřelba  

• 3D lukostřelba  

• Akademická lukostřelba  

2.2 Lukostřelecké sezóny  

Období kalendářního roku, ve kterých probíhají lukostřelecké závody, se nazývají 

„lukostřelecké sezóny“.  

Lukostřelecké sezóny jsou v zásadě tři:  

• roční sezóna    1.listopad –  15.říjen následujícího roku  

• halová sezóna   1.listopad –  31.březen následujícího roku  

• venkovní sezóna   1.duben   –  15.říjen aktuálního roku  

V lukostřeleckých sezónách se pořádají závody v jednotlivých disciplínách 

lukostřelby a v podmínkách ČLS většinou následovně:  

• v halové sezóně halová lukostřelba  

• ve venkovní sezóně terčová, terénní a 3D lukostřelba  

Jednotlivé časové hraniční body sezón nemusí být úplně přesně dodrženy a mohou 

se částečně překrývat.  

Sezóny se označují kalendářními roky, ve kterých probíhají. Např. Sezóna 

2007/2008 (období 1.11.2007 – 15.10.2008), Halová sezóna 2007/2008 apod..  

  

2.3 Divize  

Sportovci používají v lukostřelbě různé lukostřelecké nářadí a tím se rozdělují do 

skupin, tj. tzv. divizí podle typu luku:  

• Reflexní luk (RL)  

• Kladkový luk (KL)  

• Holý luk  (HL)  

• Instinktivní luk (IL)  

• Dlouhý luk (DL)  

• Jezdecký luk (JL)  
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2.4 Třídy  

Lukostřelci jsou podle pohlaví a věku rozděleni do následujících tříd:  

Dospělí Dorost Žactvo 

Muži   

Ženy 

21 - 49 let včetně 

Junioři 

Juniorky 

18 – 20 let včetně 

Starší žáci 

Starší žákyně 

13 – 14 let včetně 

Senioři 

Seniorky 

50 – 59 let 

Kadeti 

Kadetky 

15 – 17 let včetně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

11 – 12 let včetně 

Senioři 60+ 

Seniorky 60+ 

60 – XXX let 

 Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 

  Žáci 6-8 let 

Žákyně 6-8 let 

Lukostřelci jsou zařazeni do třídy pro celou roční sezónu podle svého věku. Pokud 

v kalendářním roce, kdy probíhá venkovní sezóna, dosáhnou věkového limitu pro vyšší 

třídu, jsou do dané třídy zařazeni už od halové sezóny (určuje se pouze podle roku 

narození).  

Např. junior, kterému v některém měsíci v roce 2008 bude 21 let, soutěží ve třídě 

muži již od začátku roční či halové sezóny 2007/2008, tj. od 1.11.2007.  

Na vlastní žádost (u STK) mohou být lukostřelci generálně přeřazeni do jiné třídy, 

než která odpovídá jejich věku. Potom jsou ve všech směrech na úrovni ČLS hodnoceni 

ve zvolené třídě.   

Přípustné přeřazení do tříd je následující (s ohledem na pohlaví):  

Žáci do 8 let (Žákyně do 8 let)  → Žáci do 10 let (Žákyně do 10 let)  → Ml.žáci 

(Ml.žákyně)  → St.žáci (St.žákyně)  → Kadeti (Kadetky)  → Junioři (Juniorky)  → Muži 

(Ženy)  Senioři (Seniorky)  Senioři 60+ (Seniorky 60+). 

Pokud některý lukostřelec soutěží ve více divizích, může přeřazení ve třídě 

kombinovat také s divizí a disciplínou lukostřelby.  

Některé kategorie jsou v rámci ČLS generálně přeřazeny do jiných, vyšších tříd. O 

této skutečnosti rozhoduje STK na základě vyhodnocení situace (v některých kategoriích 

by nevznikly soutěže ČLS pro malou účast nebo je to vůle většiny střelců).  

Aktuální přeřazení kategorií i jednotlivců bude aktualizováno v Příloze č.8 tohoto 

řádu a zveřejňováno na webových stránkách ČLS.  

Na jednotlivém závodě může lukostřelec soutěžit v libovolné třídě než v té, která 

odpovídá jeho věku. V rámci soutěží ČLS Žebříček a Pohár ČLS ale nemůže být v jedné 

soutěžní sestavě veden ve více třídách resp. kategoriích. Dosáhne-li výsledku ve stejné 

sestavě ve vyšší třídě než je ta odpovídající jeho věku, bude v soutěžích Žebříček a 

Pohár ČLS ve všech směrech hodnocen v té věkové třídě, do které pro danou sezónu 



  ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ 

R08 Soutěžní řád – verze 20201101  7/35 

přísluší. Bude-li to nižší třída, může být podle soudu pořadatele závodu hodnocen na 

závodě, ale na úrovni ČLS nebude hodnocen v žádných soutěžích. 

2.5 Kategorie  

Pro třídy a divize jsou stanoveny zkratky a používají se většinou jako technická 

pomůcka při organizování závodů a v přehledech, kde je nevhodné nebo pracné 

vypisovat celé texty apod.  

Zkratky vznikly kombinací anglického a českého názvosloví dle standardů WA a 

ČLS tak, aby unikátní mnemotechnické kombinace znaků bylo možné třídit na počítači a 

byly zapamatovatelné.   

Název divize  Zkratka 

Reflexní luk   R (Recurve)  

Kladkový luk   C (Compound)  

Instinktivní luk   I (Instinctive) 

Holý luk   B (Bare)  

Dlouhý luk   L (Long)  

Jezdecký luk   J 

  

Název třídy  Zkratka Název třídy Zkratka 

Muži   M (Men) Ženy   W (Women) 

Senioři 60+ MM+ (Master Men+) Seniorky 60+ MW+ (Master Women+) 

Senioři   MM (Master Men) Seniorky MW (Master Women) 

Junioři JM (Junior Men) Juniorky JW (Junior Women) 

Kadeti CM (Cadet Men) Kadetky CW (Cadet Women) 

Starší žáci   ŽSM (Žáci Starší Men) Starší žákyně   ŽSW (Žáci Starší Women) 

Mladší žáci   ŽMM (Žáci Mladší Men) Mladší žákyně   ŽMW (Žáci Mladší Women) 

Žáci do 10 let   Ž10M (Žáci 10 Men) Žákyně do 10 let   Ž10W (Žáci 10 Women) 

Žáci do 8 let   Ž8M (Žáci 8 Men) Žákyně do 8 let   Ž8W (Žáci 8 Women) 

Kombinací (spojením) divize a třídy pak vzniká kategorie.   

Příklady:  

RM    Reflexní luk Muži  

BW    Holý luk Ženy  

CJM    Kladkový luk Junioři  

CCM    Kladkový luk Kadeti  

RŽ10W  Reflexní luk Žákyně do 10 let  
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2.6 Soutěžní tratě a sestavy  

Trať je základní stavební prvek pro vyšší vyhodnocované soutěžní celky – soutěžní 

sestavy.  

Na každé trati je v definovaném čase vystřelen daný počet šípů v určitém 

periodicitě, tzv. sadách, většinou na předem určenou vzdálenost a do předepsané 

velikosti terče.  

Soubor tratí pak tvoří sestavu, která je předmětem vyhodnocení v soutěži či na 

závodě.   

Sestavy jsou odlišné pro jednotlivé disciplíny lukostřelby v kombinaci s 

jednotlivými kategoriemi.  

Přehled soutěžních sestav pro jednotlivé kategorie je uveden v Příloze č.2 tohoto 

řádu.  

  

2.7 Výkonnostní třídy  

Výkonnostní třídy v lukostřelbě platí od okamžiku dosažení limitu pro udělení VT. 

Limity pro získání VT jsou v Příloze č.4 tohoto řádu.  

VT může získat pouze řádně registrovaný a licencovaný lukostřelec v ČLS.  

VT platí do konce jedné následující lukostřelecké sezóny po jejím získání.  

Lukostřelec může v aktuální nebo následující sezóně získanou VT buď potvrdit, 

nebo zvýšit. Pokud v následující sezóně dosáhne limitu pouze pro nižší VT nebo žádnou, 

platí mu stále získaná v sezóně předchozí.  

Pokud lukostřelec v následující sezóně VT zvýší, začne mu od toho okamžiku platit 

VT, které aktuálně dosáhl.  

Při přechodu do jiné věkové třídy ztrácí VT pro původní věkovou třídu a musí 

získat novou v aktuální věkové třídě.  
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3 Kalendář lukostřeleckých závodů  

Sportovně-technická komise ČLS (STK) sestavuje každoročně na základě 

požadavků lukostřeleckých oddílu (LO), lukostřeleckých klubů (LK) a ČLS s přihlédnutím 

k potřebám lukostřeleckého sportu, Kalendář lukostřeleckých závodů (KLZ) na období 

jedné sezóny.  

Požadavky LO (LK) a ČLS na zařazení závodů do KLZ musí být komisi STK 

předloženy v termínu určeném STK – nejpozději do 30.září. (výjimku tvoří změny KLZ 

dle bodu 3.3)   

Po upřesnění a zohlednění časové a místní koordinace závodů vydá komise STK 

pro všechny disciplíny lukostřelby KLZ, v němž kromě závodů pořádaných na území 

státu podle požadavků LO (LK) a ČLS jsou uvedeny i důležité mezinárodní závody.  

STK vydává KLZ a zveřejňuje na stránkách webu ČLS do začátku nové roční 

sezóny, tj do 1.listopadu příslušného roku nebo do 14 dnů po skončení Aktivu STK, 

pokud se koná později.  

V KLZ jsou tedy uvedeny :  

• závody pořádané ČLS – mistrovské a vrcholné závody, mezinárodní závody  

• veřejné závody pořádané LO (LK)   

• důležité mezinárodní závody, mistrovství Evropy a světa, Olympijské hry  

KLZ uveřejňuje STK na webu ČLS se základními údaji o závodech. Některé údaje 

jsou povinné a ty sděluje STK žadatel o zařazení závodu do KLZ:  

• název závodu       povinný údaj  

• datum zahájení a počet dní trvání  povinný údaj  

• technicky zabezpečující LO (LK)  povinný údaj  

• místo závodu       povinný údaj  

• rozhodčí         povinný údaj  

• sestavy         povinný údaj  

• odkaz na rozpis závodu  

• odkaz na výsledkovou listinu  

• označení registrace závodu u mezinárodní federace WA (možnost získání 

odznaku WA - WA Star, WA Arrow, WA Arrowhead)  

Pokud se jedná o závod, který má být registrovaný u WA, musí pořadatel či 

technicky zabezpečující LO(LK) sdělit STK základní údaje o závodu a komunikační 

kontakty a to nejpozději 40 dní před konáním závodu (nejlépe v angličtině):  

• název závodu       povinný údaj  

• datum konání od-do     povinný údaj  

• čas začátku a konce     povinný údaj  

• sestava         povinný údaj  

• telefon  
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• email  

• odkaz na webové stránky závodu nebo rozpis 

3.1 Delegování rozhodčích  

Delegování rozhodčích na mezinárodní závody je v kompetenci komise rozhodčích 

ČLS.  

Na závody pořádané ČLS deleguje komise rozhodčích ČLS hlavního rozhodčího a 

ostatní rozhodčí si zajišťuje technicky zabezpečující klub.  

Na veřejné závody, které pořádá LO(LK), si zajišťuje LO(LK) rozhodčí sám 

případně může požádat komisi rozhodčích o spolupráci.  

3.2 Statut závodů v kalendáři  

Závody a soutěže uvedené v KLZ jsou považovány za schválené předsednictvem 

ČLS. Jen na těchto závodech je možné získat výkonnostní třídy a překonávat národní 

rekordy a výsledky vyhodnocovat v dlouhodobých soutěžích ČLS – pro družstva i 

jednotlivce.  

3.3 Změny v kalendáři  

KLZ je neoddělitelnou součástí plánu činnosti ČLS.   

Změny mistrovských, vrcholných závodů pořádaných ČLS a mezinárodních závodů 

musí projednat předsednictvo ČLS.  

Pro změny termínů nebo případné zrušení závodů či dodatečné zařazení závodů do 

KLZ mají LO(LK) ohlašovací povinnost k STK ČLS a to v termínech:  

• Nejpozději 120 dnů před termínem konání mezinárodního závodu  

• Nejpozději 40 dnů před termínem konání závodu registrovaného u WA 

nebo závodu pořádaného ČLS  

• Nejpozději 14 dnů před termínem konání jiného závodu  

• Nejpozději 7 dnů před termínem konání zahraničního závodu (výjezd na 

zahraniční závod mimo reprezentace)  

Pokud je pořadatel nucen zrušit závod pro malý počet přihlášených, není 

podmínkou dodržení uvedených termínů. Pořadatel tuto skutečnost oznámí STK a 

uvědomí o ní všechny přihlášené závodníky (netýká se závodů pořádaných ČLS).  

3.4 Závody mimo rámec KLZ  

Přebory TJ a SK a všechna veřejná vystoupení závodníků (např. při příležitosti 

oslav, instruktáže, apod.), pokud nejsou v rozporu s ustanoveními soutěžního řádu a 

pravidel lukostřelby a pokud je zajištěna maximální bezpečnost, nepodléhají schválení 

předsednictva ČLS. Schválení těchto závodů a vystoupení náleží výboru SK nebo TJ, 

jejíž členové akci zajišťují.   

Výsledků dosažených na těchto závodech nelze použít jako podkladů pro udělení 

výkonnostních tříd či uznání rekordů a nelze je započítat do soutěží pořádaných ČLS.  
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4 Závody  

4.1 Podklady pro řízení závodů  

K řízení závodů a soutěží slouží:  

• pravidla lukostřelby (národní či mezinárodní)  

• Soutěžní řád  

• příloha Soutěžního řádu „Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …“  

• KLZ s přílohami  

• rozpis závodu  

4.2 Rozpisy závodů  

Rozpisy závodů a soutěží vydává ta složka, která příslušný závod nebo soutěž 

pořádá a řídí. Rozpis musí být vypracován v souladu se sportovně-technickými 

dokumenty vydanými předsednictvem ČLS a v předepsaném rozsahu a úpravě.   

Rozpis závodu přesně určuje druh závodu, technické náležitosti, sbor činovníků, 

místo konání, časový rozvrh závodu, střílené sestavy, kategorie a divize závodníků, 

kteří se mohou závodu zúčastnit, případné omezení účasti závodníků, startovné, způsob 

úhrady nákladů, kteří závodníci budou odměněni apod. V případě omezování závodníků 

je nutno do rozpisu závodu uvést kritéria omezování.  

4.2.1 Termíny vydávání rozpisů  

Pro všechny závody a soutěže musí být rozpisy vydány předem a to v těchto 

termínech:  

a) Nejpozději 120 dnů před termínem konání mezinárodního závodu  

b) Nejpozději 40 dnů před termínem konání závodu registrovaného u WA 

nebo závodu pořádaného ČLS  

c) Nejpozději 14 dnů před termínem konání jiného závodu pořádaného LO/LK  

Pokud nebude dodržen termín vydání rozpisu (platí pro bod c)), nebude závod do 

KLZ zařazen nebo bude vyřazen.  

4.3 Přihlášky k závodu  

Účast na vypsaném závodě je podmíněna, mimo splnění podmínek pro účast, též 

zasláním přihlášky k závodu, a to do termínu uvedeného v rozpise závodu. Přihlášky se 

zasílají na adresy uvedené v rozpise.  

U závodů a soutěží pořádaných a řízených ČLS se přihlášky zasílají na adresy 

technicky zabezpečujícího LO (LK), který potvrzuje přijetí a kopie na adresu STK.  

Přihlášky k závodu zasílá buď LO (LK) za své členy nebo registrovaný závodník s 

mimořádným členstvím sám za sebe. U závodníků, kteří mají plné hostování, přihlášku 

zasílá LO (LK) v němž hostují. U závodníků, kteří mají volné hostování přihlášku, zasílá 

LO (LK) v němž hostují, a to pouze na závody, na kterých se závodníci zúčastňují 
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dlouhodobých soutěží. Pokud rozpis závodu umožňuje možnost přihlašování přes 

systém rcherz, je dovoleno přihlašování jednotlivců (uživatelů systému) 

samostatně. 

V přihlášce je nutno uvést příjmení a jméno závodníka, oddíl, za který startuje a 

sestavu a kategorii, v níž bude startovat. V případě shody jmen je nutno závodníky 

rozlišit již v přihlášce. Dále se v přihlášce uvádí jméno kapitána výpravy za LO (LK). 

Pokud se hlásí pouze závodníci v žákovské kategorii, musí být vždy určen kapitán 

výpravy z řad dospělých.  

Při nedodržení termínu zaslání přihlášky k závodu nemusí být přihlášeným 

závodníkům start povolen. Rozhodnutí o dodatečném startu závodníků přihlášených po 

termínu náleží pořadateli. Je-li pořadatelem ČLS, je rozhodnutí o dodatečném startu 

závodníků přihlášených po termínu podmíněno i souhlasem subjektu, který závod 

technicky zabezpečuje.  

Při dodatečném povolení startu závodníkům přihlášených po termínu uloží 

pořadatel LO (LK) nebo závodníkovi s individuálním členstvím, který se provinil, 

pořádkovou pokutu. Tato skutečnost musí být uvedena v rozpise závodu.  

4.3.1 Povinnosti kapitána výpravy  

LK (LO), který vysílá na závod víc než jednoho závodníka, určí vždy kapitána 

výpravy, a to písemně v přihlášce k závodu.   

Práva a povinnosti kapitána výpravy:  

• zajistit včasný příchod závodníků na střelnici  

• zjistit rozlosování svých závodníků, příp. se zúčastnit losování osobně  

• odevzdat všechny předepsané doklady závodníků pro závod a doklady pro 

dlouhodobou soutěž, pokud se tato při závodě střílí  

• zaplatit startovné podle rozpisu závodu za celou výpravu  

• dbát o ukázněnost závodníků v průběhu celé akce a v nutném případě, pro 

neukázněnost či jiné neplnění povinností, přikročit i k odvolání závodníka 

ze závodu  

• přednášet žádosti závodníků svého družstva řediteli závodu nebo hlavnímu 

rozhodčímu  

• v průběhu závodu, v případě sporu nebo porušení pravidel či soutěžního 

řádu, podat protest a v případě nutnosti i odvolání při zamítnutí protestu  

• zkontrolovat součet bodů svého družstva před eliminací v dlouhodobé 

soutěži I. liga OD a podepsat výsledkový list.  

Doporučuje se kapitány výprav zřetelně označit (páskou apod.).  

4.4 Účast na závodě  

Každý závodník startuje za svůj LK (LO), jehož je členem nebo v němž má úplné 

hostování.   

Mimořádný individuální člen startuje sám za sebe.   
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Start na závodě je povolen řádně přihlášenému závodníkovi, který splňuje 

všechny další podmínky pro účast (definované rozpisem závodu), pokud uhradil 

startovné a je vystrojen v přijatelném sportovním úboru nebo dresu viz Příloha č.7 

tohoto řádu.  

Každý startující závodník se musí před zahájením závodu prokázat členským 

průkazem ČLS, popř. jiné lukostřelecké federace nebo asociace, s platnou 

lukostřeleckou licencí platnou pro danou lukostřeleckou sezónu.  

Osoby, které vykazují známky požití omamných látek nebo alkoholu, musí být ze 

závodu i prostor střeliště vykázány. 

4.5 Startovné  

Pořadatelé závodů mohou požadovat od závodníků zaplacení startovného, jehož 

výši určuje pořadatel a musí být uvedena v rozpise závodu. Pro závody pořádané ČLS je 

stanoveno maximální startovné, které je uvedeno v Příloze č.1 tohoto řádu.  

Startovné pro závodníky, kteří nejsou členy ČLS, není omezeno.   

4.6 Ceny  

Věnování cen jednotlivým závodníkům je věcí pořadatele závodu.  

4.7 Zahájení a ukončení závodu  

Závod je považován za zahájený tehdy, když byl proveden nástup závodníků a 

ředitel závodu nebo pověřený činovník prohlásil závod za zahájený a byl vystřelen šíp 

na první bodovanou sadu závodu.  

Závod je považován za ukončený tehdy, jsou-li vyhlášeny výsledky, předány ceny 

a ředitel závodu dal povel k rozchodu nebo pověřený činovník prohlásil závod za 

ukončený.   

4.7.1 Ukončení střelby  

Střelba v daném závodě se považuje za skončenou, byly-li vystřeleny všechny 

šípy příslušné sestavy nebo byla-li střelba ukončena rozhodčím z důvodů, pro něž 

nebylo možné v závodě pokračovat a které měly trvalý charakter.  

Pokud byl závod předčasně ukončen, výsledky dlouhodobých soutěží se 

nezapočítávají. Započítat je lze pouze v případě, že o to kapitán družstva do pěti dnů od 

skončení závodu požádá.  
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4.8 Soutěžní komise  

Při závodech zařazených do KLZ (mimo Mistrovství ČR) je možno před zahájením 

závodu sestavit soutěžní komisi, kterou tvoří:  

• ředitel závodu  

• hlavní rozhodčí  

• zástupce závodníků  

Zástupce závodníků si zvolí závodníci na pokyn ředitele závodu při nástupu k 

zahájení závodu. Zástupce závodníků může být závodník nebo nestřílející kapitán 

družstva.  

Pokud není soutěžní komise ustanovena, rozhodují o všech důležitých okolnostech 

ředitel závodu s hlavním rozhodčím.  

V případě nutnosti svolají k projednání těchto okolností kapitány výprav.  

Na Mistrovství ČR tvoří soutěžní komisi:  

• ředitel závodu  

• hlavní rozhodčí  

• technický delegát ČLS 

4.9 Odpovědnost za průběh závodu  

Za průběh závodu odpovídá ta složka, která závod technicky zajišťuje 

(organizuje). Musí dbát na splnění všech podmínek uvedených v rozpise závodu a na 

dodržování Soutěžního řádu a souvisejících pravidel.  

Za dodržování pravidel lukostřelby, soutěží a řízení závodu podle stanoveného 

časového plánu, odpovídá hlavní rozhodčí.  

4.10 Činovníci závodu  

Na každém závodě existují činovníci závodu. Mezi činovníky závodu patří zejména:  

• ředitel závodu  

• zástupce ČLS (MČR)  

• technický delegát (MČR) 

• hlavní rozhodčí  

• hospodář závodu  

4.10.1 Ředitel závodu  

Ředitel závodu je odpovědný za přípravu a průběh celého závodu z hlediska 

organizace i bezpečnosti. Zajišťuje nebo dohlíží zejména na:  

Přípravné práce  

• vypracování a včasné rozeslání rozpisu závodu  

• organizování pořadatelského sboru 
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• zabezpečení potřebných úředních povolení, zajištění rozhlasu, státní vlajky, 

občerstvení apod.  

• zajištění bezpečnosti a technického vybavení střelnice  

• zajištění cen podle rozpisu závodu  

• provedení rozlosování podle doručených přihlášek k závodu, přičemž doba 

a místo konání musí být uvedeny v rozpise tak, aby se mohli zúčastnit 

zástupci přihlášených LO (LK)  

Před zahájením závodu  

• zapsání řádně přihlášených závodníků  

• příprava bodovacích lístků podle rozlosování závodníků  

• předání seznamu přihlášených závodníků s jejich oddílovou příslušností a 

kategorií v níž startují hlavnímu rozhodčímu, jejich rozlosování na terče, 

jmenovité seznamy družstev, předepsané doklady závodníků, podklady pro 

dlouhodobé soutěže družstev  

• svolání nástupu závodníků a funkcionářů  

• předání řízení střelby hlavnímu rozhodčímu  

Průběh závodu  

• provádění potřebných opatření podle připomínek hlavního rozhodčího  

• přijímání protestů a zajišťování jejich projednání v soutěžní komisi (pokud 

byla ustanovena)  

• překontrolování bodovacích lístků těch závodníků, kteří zvítězili nebo získali 

ceny  

• sestavení pořadí závodníků, vyhlášení výsledků závodu a předání cen 

• provedení zápisu připomínek, protestů, zranění apod.  

Po skončení závodu  

• podle překontrolovaných bodovacích lístků vypracování úplné výsledkové 

listiny a její zaslání všem zúčastněným LK (LO) a předsedovi STK. Ze 

závodu WA Star zašle výsledkovou listinu na sekretariát ČLS (budou 

zaslané generálnímu sekretáři WA)  

• zaslání předsedovi STK nahlášené pokusy o rekordy družstev  

• vyplnění výsledkových listů družstev v dlouhodobých soutěžích, předání 

kopií kapitánům startujících družstev nebo zaslání poštou spolu s 

výsledkovou listinou; zaslání originálních výsledkových listů s výsledkovou 

listinou na adresu uvedenou v materiálu "Uspořádání a rozpis soutěží pro 

sezónu …" do 10 kalendářních dnů po skončení závodu; při nesplnění této 

povinnosti bude LO(LK) uložena pokuta podle Přílohy č.1 tohoto řádu  

• na závodech WA Star předání na požádání kapitánovi družstva bodovací 

lístek závodníka (s razítkem pořadatele + podpisem rozhodčího), který 

splnil podmínky pro získání WA Star  
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• před eliminací v soutěži I.ligy nebo Ligy OD zveřejnění výsledků všech 

družstev s uvedením nástřelu  

4.10.2 Hlavní rozhodčí  

Hlavní rozhodčí je odpovědný za řízení střelby podle daného časové 

harmonogramu a dodržování pravidel soutěží (národních nebo mezinárodních) a činnost 

všech ostatních rozhodčích.  

4.10.3 Hospodář závodu  

Hospodář závodu vybírá od účastníků závodu startovné a provádí výplatu 

definovaných úhrad pro činovníky nebo jiné osoby.  

4.10.4 Zástupce ČLS 

Je delegován při jednorázových závodech pořádaných ČLS viz kapitola 5 SŘ.  

• zajistí řádnou prezentaci ČLS jako pořadatele po dobu konání závodu  

• účastní se slavnostního zahájení závodu, přijímá slib rozhodčích a zástupců 

závodníků, oficiálně zahajuje a ukončuje závod  

• účastní se závěrečného ceremoniálu vyhlašování vítězů 

4.10.5 Technický delegát 

Je delegován při jednorázových závodech pořádaných ČLS viz kapitola 5 SŘ. Pro tyto 

závody nahrazuje výše uvedené povinnosti Ředitele závodu. Technický delegát ČLS 

zajišťuje:  

• provedení rozlosování podle doručených přihlášek k závodu  

• vypracuje časový harmonogram celého závodu  

• rozhoduje o omezení kapacity závodu v případě, že by byl čas závodu 

neadekvátně prodloužen  

• oznamuje počty postupujících jednotlivců, družstev popř. MIX týmů ve všech 

kategoriích  

• organizuje a dohlíží na průběh závodu  

• překontroluje bodovací lístky těch závodníků, kteří zvítězili nebo získali ceny  

• zajistí archivaci bodovacích lístků 

4.11 Pořadatelský a technický sbor  

Pořadatelský sbor podléhá organizačně řediteli závodu a technicky zajišťuje 

průběh závodu.  

Členové pořadatelského sboru jsou určováni podle rozsahu a důležitosti závodu.  

Starají se o pracovní úseky, které jim svěřil ředitel závodu (např. o rozhlasovou 

techniku, kontrolu bodovacích lístků, obsluhu výsledkových tabulí, atd.). Z těchto 

spolupracovníků si může hlavní rozhodčí závodu určit svého pomocníka, který mu plně 

podléhá a řídí se pouze jeho pokyny.  
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Všichni členové pořadatelského sboru mají být označeni. Ředitel závodu má být 

označen tak, aby se od ostatních členů pořadatelského sboru zřetelně odlišoval. 

Bodovači mají být označení čísly přidělených terčů a pokud možno v jednotném úboru, 

zejména u vrcholových a mezinárodních závodů.  

4.11.1 Zdravotník  

Každý závod by měl být zajištěn zdravotnickou službou podle možností 

pořadatele, tj. lékařem nebo osobou vyškolenou v poskytování první pomoci.  

Zdravotník má právo uplatnit svoje názory a požadavky v oblasti bezpečnosti a 

zdraví závodníků.  

4.12 Rozlosování  

Rozlosování slouží k určení střeleckých pozic pro jednotlivé závodníky.  

Provádí se tak, že do jedné urny se vloží lístky s názvy LO (LK) a se jmény 

přihlášených závodníků s mimořádným členstvím ČLS a vylosuje se jejich pořadí.  

Doporučuje se provádět losování LO (LK) pro každou kategorii zvlášť.   

Do druhé urny se postupně vkládají lístky se jmény závodníků jednotlivých LO 

(LK) podle předchozího vylosování. Postupně se vylosuje pořadí závodníků každého LO 

(LK) samostatně, takže je nepravděpodobné, aby se na jednom terči setkali závodníci 

téhož LO (LK). Jednotliví závodníci jsou nasazováni na terče podle pořadí, jak jsou 

vylosováni, postupně od nejnižšího čísla terče k nejvyššímu pro danou kategorii.  

Je-li to možné, může pořadatel měnit vylosované pořadí tak, aby závodníci 

jednoho družstva byli nasazeni na sousední terče. O těchto změnách musí být proveden 

zápis a ten se před zahájením závodu předloží ke schválení rozhodčím.  

Je-li v odůvodněném případě nahrazen některý přihlášený závodník jiným 

závodníkem téhož LO (LK) a to v době mezi vylosováním a zahájením závodu, zaujme 

nově nastoupivší závodník vylosované místo závodníka, kterého nahrazuje. Mají-li být 

takto nahrazeni dva či více soutěžících, musí se jejich postavení rozlosovat. Závodník, 

který se přihlásil až po rozlosování a bude připuštěn k závodu, bude nasazen na terč 

podle dispozic pořadatele.  

Výsledek konečného losování musí být zveřejněn a to ještě před nástupem k 

zahájení závodu. Opodstatněné protesty mohou kapitáni podat u ředitele závodu, který 

o nich spolu s hlavním rozhodčím rozhodne s konečnou platností.  

4.13 Výsledek závodu  

Výsledky závodu se vyhodnocují v jednotlivých soutěžích závodu, rozdělených 

podle sestav a kategorií uvedených v rozpise závodu. Kategorie, které střílí stejnou 

sestavu, mohou být při vyhodnocení sloučené.  

Pro každou soutěž v závodě je provedeno závěrečné vyhodnocení pořadí 

soutěžících. Pořadí je stanovené podle sestupně setříděných součtů bodovacích hodnot 

zásahů, počtu desítek a X pro každého závodníka. Podle tohoto pořadí se udělují ceny 

tak, pokud bylo stanoveno rozpisem závodu.  
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Jsou-li v závodě vypsány soutěže pro jednotlivé kategorie či výkonnostní třídy, 

musí být výsledky sestavené podle těchto kategorií či výkonnostních tříd. Výsledky 

soutěží jednotlivých kategorií či výkonnostních tříd nelze v tomto případě směšovat. Je 

však možno určit absolutního vítěze závodu a ohodnotit ho zvláštní cenou.   

Při vyřazovacích soubojích je pořadí stanoveno výsledkem těchto utkání.  

4.14 Uznávání výsledků  

Výsledky dosažené na závodě mohou být uznány (jedná se o regulérní závod) pro 

třídy dospělých a dorostu, pokud se závodu zúčastní alespoň 3 závodníci s 

lukostřeleckou licencí ze 2 LO (LK) případně mimořádný individuální člen ČLS, bude 

přítomen kvalifikovaný rozhodčí a soutěže proběhnou podle národních nebo 

mezinárodních pravidel.  

Výjimku tvoří závody žáků, kterých se mohou zúčastnit závodníci pouze z jednoho 

LO (LK), ale rozhodčí musí být přítomen vždy.  

Pro uznání výsledků platí také definice vícedenních a vícekolových závodů. 

4.14.1 Vícedenní závody  

Vícedenní závod je takový, kde z hlediska soutěží probíhá kvalifikace v kvalifikační 

sestavě (v jednom nebo více dnech) a po té celý závod pokračuje navazujícími 

soutěžemi na kvalifikaci, např. vyřazovací souboje jednotlivců, družstev apod. Mezi 

vícedenní závody lze počítat i takové závody, kdy se  v různé dny závodu soutěží v 

různých sestavách.  

Takové závody je možné potom vyhodnotit ve formě výsledkové listiny jako jeden 

celek se stanovením pořadí pro jednotlivé kategorie střelců v různých sestavách.  

Pokud se bude ve více dnech střílet opakovaně stejná sestava, nemůže být závod 

definován jako vícedenní, ale je to několik oddělených závodů, pro které musí být také 

různé výsledkové listiny.  

4.14.2 Vícekolové závody  

Na závodech je povoleno v jeden den odstřílet několik kol ve stejných sestavách 

(tzv. multisestavy).  

V takovém případě musí být pro střelce, kteří soutěžili ve více kolech, na 

výsledkové listině provedeno sumární vyhodnocení pořadí podle počtu ostřílených kol – 

pořadí střelců s jednou sestavou, pořadí střelců se dvěma sestavami, pořadí střelců se 

třemi sestavami. Střelec může být na výsledkové listině hodnocen v jedné sestavě a 

kategorii pouze jednou.  

4.15 Výsledková listina  

4.15.1 Domácí závody  

Pořadatelé závodů jsou povinni vypracovat a do 10 kalendářních dnů po skončení 

závodu rozeslat úplnou výsledkovou listinu.  
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V případě neplnění této povinností bude LK (LO) uložena pokuta podle Přílohy č.1 

tohoto řádu.  

Pokud na závodě bylo stříleno některé kolo dlouhodobé soutěže, musí být k 

výsledkové listině připojeny i řádně vyplněné výsledkové listy. Na výsledkovou listinu se 

musí uvést družstva, která střílela dlouhodobou soutěž i s nástřelem družstva.   

Výsledková listina se doplňuje zejména o údaje: jména rozhodčích, protesty, 

připomínky, úrazy, seznam závodníků žádajících odznak WA a jiné důležité okolnosti.  

V případě ohlášení pokusu o překonání rekordu družstva je potřeba tuto 

skutečnost také poznačit do výsledkové listiny.   

Originály bodovacích lístků a výsledkové listiny zůstávají uloženy u pořadatele 

závodu a musí být nejméně po dobu jednoho roku k dispozici.  

 Výjimkou z tohoto ustanovení je postup při získání odznaku WA (WA Star, WA 

Target, WA Arrowhead) vyšších tříd. Pořadatelem potvrzený originál bodovacího listu si 

kapitán družstva vyzvedne u ředitele závodu a přiloží jej k žádosti o udělení příslušného 

odznaku WA adresované sekretariátu ČLS. Přidělování oznaků WA se řídí „Směrnicí ČLS 

pro přidělování výkonnostních odznaků WA“.  

4.15.2 Zahraniční závody  

Vedoucí výjezdu je povinen neprodleně zaslat na STK výsledkovou listinu. Pokud 

výjezd do zahraničí není oficiální výjezd ČLS (reprezentace), musí si mezi sebou členové 

výjezdu vedoucího výjezdu určit. 

Vedoucí výjezdu doplní výsledkovou listinu o prohlášení, že závody proběhly v 

rámci národních nebo mezinárodních pravidel a výsledky je možné započítat do 

dlouhodobých soutěží ČLS. Zároveň vypracuje seznam závodníku, kteří stříleli sestavy, 

které započítat nelze, stejně pak případné žádosti o odznaky WA.   

Tam kde to není z výsledkové listiny zřejmé, doplní i informace o střílených 

sestavách a kategoriích pro jednotlivé zúčastněné závodníky (výsledková listina v cizím 

jazyce, odlišné kategorie a sestavy dané země).  

4.16 Protesty  

Při porušení nebo zanedbání ustanovení soutěžního řádu, rozpisu závodu, pravidel 

lukostřelby a pod. je možné, jak k průběhu závodu či soutěže, tak i k jejich výsledkům, 

podat protest.  

Podaný protest až do jeho vyřešení nemění původně stanovené rozhodnutí nebo 

výsledky. Protest musí být ve všech případech podán písemně a to :  

• řediteli závodu v průběhu závodu nebo nejpozději do 1 hodiny po ukončení 

závodu  

• komisi STK u dlouhodobých soutěží a to nejpozději 14  dní po ukončení 

kola, kterého se protest týká  
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4.16.1 Vklady při protestech a odvoláních  

Při podávání protestů či odvoláních je nutno složit peněžitý vklad, u závodů do 

rukou ředitele závodu a u dlouhodobých soutěží na sekretariát ČLS. Výše vkladu je 

definovaná v Příloze č.1 tohoto řádu  

Protest i odvolání bez složeného vkladu se považují za nepodané a dále se 

neprojednávají.  

4.16.2 Rozhodnutí o protestu  

O protestech rozhoduje:  

• soutěžní komise závodu, je-li protest podán řediteli závodu a to do 1 hod. 

po podání protestu  

• komise STK, je-li protest adresován jí a to do 21 dnů od data podání 

protestu  

Dojde-li STK k názoru, že k objektivnímu vyřešení protestu je potřebná účast obou 

stran, může je na jejich náklady pozvat na jednání o protestu. Při neúčasti některé 

strany, přestože byla strana pozvána, bude protest projednán bez jejích účasti.  

4.16.3 Oznámení o rozhodnutí o protestu  

Rozhodnutí o protestu se oznamuje :  

• zápisem přiloženým k výsledkové listině v případě, že byl protest podán 

řediteli závodu; zápis podepíší členové soutěžní komise a jednu jeho kopii 

předá pořadatel protestujícímu  

• písemně protestujícímu, je-li protest projednán STK, bezprostředně po 

rozhodnutí  

4.16.4 Rozhodnutí o vkladu.  

Pokud byl protest oprávněn, je vklad vrácen protestujícímu v plné výši. Je-li 

protest zamítnut, propadá vklad pořadateli, příp. ČLS, pokud byl protest podán STK. 

4.16.5 Odvolání proti rozhodnutí  

Proti rozhodnutí o protestu je možné se v odůvodněných případech odvolat a to do 

10-ti dnů po jeho obdržení k předsednictvu ČLS. Rozhodnutí předsednictva ČLS je 

konečné a není proti němu odvolání.  

4.16.6 Vklad při odvolání  

K odvolání je třeba složit vklad ve výši dle Přílohy č.1 tohoto řádu.   

Pokud je odvolání kladně vyřízeno, je vklad vrácen vkladateli v plné výši. Je-li 

odvolání zamítnuto, propadá vklad pořadateli, příp. ČLS, pokud byl protest podán STK.  

Odvolání, k němuž není složen příslušný vklad, se neprojednává.  
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4.16.7 Zrušení protestu a odvolání proti rozhodnutí 

Protest a odvolání proti rozhodnutí lze zrušit a to před zahájením jejich 

projednávání. V tomto případě propadá vklad obdobně jako v případě zamítnutého 

protestu.  

4.17 Hostování na závodech  

Na hostujícího střelce se bude v přímých kolech dlouhodobých soutěží a při 

jednorázových závodech ČLS dle článku 5 (Mistrovství ČR, Přebor ČR) pohlížet 

tak, že po celý průběh závodu je plně součástí hostitelského oddílu.  

Veškeré formality (od prezence do vyhlášení výsledků) za střelce řeší kapitán 

hostitelského oddílu.  

Hostující střelec je rozlosován jako člen hostitelského oddílu.  

Všechny soutěže daného závodu střelec střílí pod hostitelským oddílem, takto je i 

vykazován ve výsledkové listině a směrem k médiím.  

Přihlášku na závod provede mateřský oddíl, ale s jasnou informací, že střelec bude 

soutěžit za jiný tým.  
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5 Závody pořádané ČLS  

5.1 Oddílové družstvo  

Pro jednorázové závody pořádané ČLS platí následující definice oddílového 

smíšeného družstva:  

Družstvo tvoří tři závodníci ze stejného LK (LO) s nejvýše jedním hostujícím v 

tomto LK (LO) v dané kategorii a soutěži pouze za předpokladu, že LK (LO) nemá 

přihlášen dostatek vlastních střelců pro sestavení družstva.  

Členové družstva musí odstřílet stejnou kvalifikační sestavu (stejné vzdálenosti a 

velikosti terčů). Pokud je ve smíšeném družstvu alespoň jeden střelec třídy mužského 

pohlaví, musí družstvo střílet soutěž v kategorii dané třídou mužského pohlaví.   

Pokud jsou ve smíšeném družstvu střelci různých tříd, musí družstvo střílet soutěž 

v kategorii odpovídající členu družstva s nejvyšší třídou (vyjma tříd senior/seniorka). 

Nejvyššími třídami jsou muži a ženy. Soutěž družstev ve třídě seniorů/seniorek mohou 

střílet pouze závodníci třídy senior/seniorka.   

Před zahájením kvalifikační části MČR musí být zveřejněn jmenný seznam 

přihlášených družstev včetně jednotlivých členů. 

Družstvo musí být do soutěže nahlášeno spolu s přihláškou, tedy v termínu pro 

zaslání přihlášek. V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před 

závodem, s možnou finální úpravou jmen při prezenci na MČR. Po termínu přihlášek 

nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli kategorie. Počty družstev přijaté ke dni 

uzávěrky přihlášek jsou konečné. 

5.2 Mistrovství České republiky  

Mistrovství ČR je nejvyšším národním mistrovským závodem závodníků 

definovaných kategorií, kteří splnili podmínky účasti.  

O mistrovské tituly a medaile mohou soutěžit pouze členové ČLS.   

Závody MČR budou registrované v kalendáři WA (vyjma závodů žactva) - z 

povahy této skutečnosti vyplývá, že závodu se mohou zúčastnit také členové 

zahraničních lukostřeleckých asociací (v případě závodu žactva prakticky jen na přímé 

pozvání technicky zabezpečujícího LO/LK), avšak pouze kvalifikační části. Případné 

omezení míst pro cizí účastníky musí být specifikováno jako součást registrace závodu v 

kalendáři WA a v rozpise závodu.  

Mistrovství ČR se pořádají v disciplínách lukostřelby, kategoriích a sestavách, 

které definuje příloha „Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …./….“.  

Aktiv STK doporučí technicky zajišťující LO(LK) k pořádání závodu mistrovství ČR, 

jehož pak potvrzuje VS ČLS. Předsednictvo ČLS uzavírá s technicky zabezpečujícím LO 

(LK), smlouvu a to nejdéle do konce kalendářního roku. Ve smlouvě musí být jasně 

řečeny sankce při nedodržení technického zabezpečení ze strany LO (LK).  

Technicky zabezpečující LO (LK) zodpovídá za průběh a organizaci závodu a dbá, 

aby byly splněny všechny podmínky uvedené v rozpise a ve smlouvě.  
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ČLS podporuje pravidelné pořádání mezinárodních MČR v para lukostřelbě 

dospělých. Podpora ze strany ČLS zahrnuje diplomy, medaile a úhradu poplatku za 

registraci závodu v kalendáři WA.  

5.2.1 Způsob pořádání  

Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě dospělých a dorostu reflexních a kladkových 

luků se pořádá jako vícedenní závod. Kvalifikace proběhne v pátek. Eliminace 

jednotlivců a družstev a Mix-týmů až do ½ proběhne v sobotu. V neděli následuje 

střelba na finálové střelnici pro jednotlivce a družstva doprovázená přímým přenosem. 

Do programu nedělní finálové střelnice budou zařazeny kategorie, ve kterých 

proběhnou eliminační souboje minimálně na úrovni 1/4 (počet postupujících 

osm a více). Pouze v případě volného prostoru v časovém harmonogramu 

mohou být do programu finálové střelnice zařazeny i kategorie s menším 

počtem postupujících. O takovém zařazení rozhodne STK při tvorbě časového 

harmonogramu závodu. 

Mistrovství ČR žactva, mistrovství ČR v terčové lukostřelbě holých luků (mladší 

žáci až senioři) a mistrovství ČR dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě se pořádá 

jako dvoudenní závod. V prvním dni probíhá kvalifikace a ve druhém dni vyřazovací 

souboje jednotlivců a oddílových družstev. Pokud to časový harmonogram dovolí, je 

možné začít vyřazovací souboje už v prvním dni MČR. Výjimkou je mistrovství ČR 

žactva v terénní lukostřelbě, které se pořádá jako jednodenní závod.  

V soubojích o zlaté a bronzové medaile jednotlivců se vždy použije střídavá 

střelba.  

Konkrétní kvalifikační sestavu doporučuje aktiv STK a potvrzuje VS ČLS.  

5.2.2 Účast a omezení počtu závodníků  

Mistrovství ČR se smí účastnit závodníci s členským průkazem ČLS, kde mají 

vyznačenou platnou lukostřeleckou registraci a licenci pro danou sezónu a splnili vstupní 

výkonnostní kritéria. Mezi vstupní výkonnostní kritéria může patřit např. absolvování 

závodu v dané sestavě, dosažení bodového limitu v dané sestavě, získání výkonnostní 

třídy, přihláška v termínu apod.   

Vstupního výkonnostního kritéria může dosáhnout pouze lukostřelec, který byl při 

plnění kritéria registrovaný a licencovaný a jeho výkony jsou tedy v STK ČLS evidovány.  

Pokud bude nutné omezovat účast střelců z důvodu kapacity střelnice, platí 

následující pravidla pro omezení účasti střelců s ohledem na zachování co nejvíce 

soutěžních kategorii:  

pokud je vstupním kritériem dosažení výkonnostní třídy,   

pak budou nejdříve omezeni střelci, kteří v aktuální sezóně výkonnostní třídu 

nepotvrdili a to vždy od nejvýše početně obsazené kategorie  

pak střelci, kteří dosáhli výkonnostní třídy v jiné sestavě než je soutěžní a to vždy 

od nejvýše početně obsazené kategorie  

pak střelci s nejnižším výsledkem v aktuální nebo předešlé sezóně (ze žebříčku) a 

to vždy od nejvýše početně obsazené kategorie  
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pokud je vstupním kritériem absolvování závodu v dané sestavě,   

pak budou omezeni střelci s nejnižším výsledkem v aktuální sezóně (ze žebříčku) 

a to vždy od nejvýše početně obsazené kategorie  

Případná další omezení mohou být dána rozpisem pod odsouhlasení předsedou 

STK před odesláním rozpisu.   

5.2.3 Vznik soutěže  

Soutěž jednotlivců vzniká a bude hodnocena v případě, kdy po uzavření přihlášek 

je v kategorii přihlášeno 5 a více soutěžících. V tomto případě soutěž vznikne a bude 

vždy udělen titul Mistr ČR.  

Soutěž družstev vzniká a bude hodnocena v případě, pokud se v dané kategorii 

zúčastní soutěže alespoň 3 družstva.  

Kvalifikační části se může zúčastnit každý lukostřelec bez splnění kvalifikačních 

podmínek (pokud není uvedeno jinak), ale z bojů o medaile, tituly a pořadí Mistrovství 

ČR je vyloučen a jeho účast není započtena v podmínce vzniku soutěže.  

5.2.4 Tituly, medaile, diplomy a ceny  

Pro první, druhé a třetí místo v jednotlivcích i družstvech v každé kategorii, která 

měla soutěž, jsou rozdávány příslušné medaile a diplomy, za čtvrté místo diplomy.  

Vítězi kategorie v jednotlivcích nebo družstvu je udělen titul „Mistr České 

republiky“.  

V kategoriích žactva jsou předávány medaile a diplomy pro první až třetí místo za 

jednotlivé tratě (pokud existují) kvalifikační sestavy. 

Medaile a diplomy zabezpečuje ČLS. Technicky zabezpečující oddíl podle svých 

možností může ohodnotit výkony závodníků věcnými cenami.  

5.2.5 Startovné  

Pro závody mistrovství České republiky je stanovené maximální startovné, které 

je uvedeno pro jednotlivá mistrovství v disciplínách a kategoriích v Příloze č.1 tohoto 

řádu.  

5.2.6 Úhrada nákladů  

Úhradu nákladů, výdajů a odměn pro činovníky a rozhodčí provádí ČLS. Úhrada 

nákladů bude provedena bankovním převodem.  

5.2.7 MIX Týmy pro MČR v terčové lukostřelbě 

Účast v soutěži MIX týmů (dvoučlenná družstva - střelci jsou opačného pohlaví) 

nahlásí oddíl před zahájením kvalifikace jednotlivců. Každý oddíl/klub smí v jedné 

kategorii postavit maximálně jeden MIX tým. Pavouk do eliminací MIX Týmů se sestaví 

z výsledků kvalifikace jednotlivců a to vždy z nejlépe umístěných střelců daného 

oddílu/klubu (případně hostujících střelců) ve stejné kategorii. Maximální počet 

postupujících MIX týmů je 8 v jedné kategorii. 
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V případě, že v MIX týmu nastoupí jiní střelci než bodující do pořadí MIX týmů, 

nahlásí kapitáni složení MIX týmu před zahájením eliminační soutěže MIX týmů. Členem 

MIX týmu smí být jakýkoli střelec daného oddílu, který bodoval v kvalifikaci jednotlivců 

a má právo se účastnit vyřazovací části MČR. 

Časový limit na jednu sadu je 80 vteřin na družstvo, střílí dva střelci po 2 šípech. 

Vítězové získají titul „Mistr ČR v MIX týmu“. 

5.2.8 Soutěž družstev při MČR v terénní lukostřelbě 

Smíšená družstva dospělých budou složena ze tří střelců, přičemž každý střelec 

musí být z jiné divize, tedy jeden lukostřelec s holým lukem, jeden s kladkovým lukem 

a jeden s lukem reflexním. Složení družstev bude určeno při prezentaci, počet družstev 

za klub není omezen! Hostování bude probíhat dle R 09 Přestupního a hostovacího řádu 

ČLS. Vítězům bude udělen titul Mistr ČR. 

Sčítaná oddílová družstva v třídách dorostu a žactva zůstávají zachována ve 

stejném formátu. Sčítaná oddílová družstva dospělých se tímto ruší. 

 

5.3 Přebor České republiky  

Přebor ČR je nejvyšším národním nemistrovským závodem závodníků 

definovaných kategorií, kteří splnili podmínky účasti.   

Přebory ČR se pořádají v disciplínách lukostřelby, kategoriích a sestavách, které 

definuje příloha „Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …./….“.  

Aktiv STK doporučí technicky zajišťující LO (LK) k pořádání závodu přebor ČR, 

jehož pak potvrzuje VS ČLS. Předsednictvo ČLS uzavírá s technicky zabezpečujícím LO 

(LK), smlouvu a to nejdéle do konce kalendářního roku.  Ve smlouvě musí být jasně 

řečeny sankce při nedodržení technického zabezpečení ze strany LO (LK).  

Technicky zabezpečující LO (LK) zodpovídá za průběh a organizaci závodu a dbá, 

aby byly splněny všechny podmínky uvedené v rozpise a ve smlouvě.  

5.3.1 Způsob pořádání  

Přebor ČR se pořádá pro všechny kategorie jako jednodenní závod.   

Pořadí jednotlivců i družstev je vyhodnoceno z nástřelů soutěžní sestavy nebo dle 

vzájemných soubojů.  

Soutěžní sestavu doporučuje aktiv STK a potvrzuje VS ČLS.  

5.3.2  Účast a omezení počtu závodníků  

Přeboru ČR se smí účastnit závodníci s členským průkazem ČLS, kde mají 

vyznačenou platnou lukostřeleckou licenci pro danou sezónu a splnili vstupní 

výkonnostní kritéria. Mezi vstupní výkonnostní kritéria může patřit např. absolvování 

závodu v dané sestavě, dosažení bodového limitu v dané sestavě, získání výkonnostní 

třídy apod.  
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Vstupního výkonnostního kritéria může dosáhnout pouze lukostřelec, který byl při 

plnění kritéria registrovaný a licencovaný a jeho výkony jsou tedy v STK evidovány.  

Omezení počtu závodníků na závodě (kritéria pro omezení) musí být dáno 

rozpisem. Toto omezení musí být odsouhlaseno předsedou STK před odesláním rozpisu.   

5.3.3 Vznik soutěže  

Soutěž jednotlivců nebo družstev vzniká a bude hodnocena v případě, pokud se v 

dané kategorii zúčastní soutěže alespoň 3 jednotlivci nebo družstva.  

Soutěžní sestavy se může zúčastnit každý lukostřelec bez splnění kvalifikačních 

podmínek (pokud není uvedeno jinak), ale z bojů o tituly a pořadí Přeboru ČR je 

vyloučen a jeho účast není započtena v podmínce vzniku soutěže.  

5.3.4 Tituly, medaile, diplomy a ceny  

Pro první, druhé, třetí a čtvrté místo v jednotlivcích i družstvech v každé kategorii, 

která měla soutěž, jsou rozdávány diplomy.  

Vítězi kategorie v jednotlivcích nebo družstvu je udělen titul „Přeborník České 

republiky“.  

Diplomy zabezpečuje ČLS. Výkony závodníků může také ohodnotit věcnými 

cenami technicky zabezpečující LO(LK) podle svých možností.  

5.3.5 Startovné 

Pro závody přeborů České republiky je stanovené maximální startovné, 

které je uvedeno pro jednotlivé přebory v disciplínách a kategoriích v Příloze 

č.1 tohoto řádu. 

 

5.3.6 Úhrada nákladů  

Úhradu nákladů, výdajů a odměn pro činovníky a rozhodčí provádí ČLS. Úhrada 

nákladů bude provedena bankovním převodem. 
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6 Soutěže pořádané ČLS  

6.1 Dlouhodobé soutěže oddílových družstev  

6.1.1 Struktura dlouhodobých soutěží družstev  

Konkrétní skladba soutěží pro danou sezónu je specifikována v příloze tohoto řádu 

„Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …“.  

Dlouhodobé soutěže oddílových družstev se dělí co do významu na:  

• mistrovské  

• nemistrovské  

a z hlediska způsobu uspořádání na:  

• přímé  

• korespondenční  

• kombinované  

V každé kategorii jsou soutěže vícestupňovou a mohou být třístupňové:  

• I.Liga  

• II.Liga  

• Přebor  

nebo dvoustupňové:  

• Liga  

• Přebor  

Mezi mistrovské soutěže patří I.Liga a Liga, ostatní jsou nemistrovské.  

Přímá soutěž je taková, kde se soutěžící družstva utkají v přímých soubojích na 

stejném závodě jednotlivých kol soutěže.  

Kolo korespondenční soutěže může družstvo odstřílet na libovolném závodě, ale v 

daném časovém rozpětí pro jednotlivá kola.  

Kombinovaná soutěž je taková, kdy některá kola probíhají korespondenčním 

způsobem a některá přímým (zpravidla poslední kolo je přímé finálové).  

Platí zásada, že v každé soutěži vyššího stupně (tzn. I.Liga, Liga a II.Liga) může 

mít každý LO (LK) přihlášené pouze jedno družstvo v kategorii. Výjimku mají liga 

kladkových luků a terénní liga. 

Dlouhodobé soutěže družstev všech kategorií se střílejí pouze na závodech 

uvedených v KLZ.   

Pro vznik dlouhodobé soutěže musí být přihlášena alespoň čtyři družstva. 

Nově vzniklá vícestupňová soutěž (např. pro kategorii, která ještě nesoutěžila) 

začíná vždy na nejnižším stupni tj. v přeboru a až v další sezóně bude rozdělena na 

vyšší stupně (II.Liga, I.Liga či Liga) podle počtu přihlášených družstev. 
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Členové oddílového družstva se smí zúčastnit na závodě, na kterém absolvují kolo 

korespondenční nebo kombinované soutěže pouze jedné skupiny (kola) tohoto závodu 

tzn. nesmí střílet tzv. multisestavy (např. smí pouze 1xH18, 1X WA/kr. apod.). 

V jednom závodě v jednom dni mohou získat jen jeden výsledek v soutěžní sestavě 

v libovolné skupině(kole) závodu. 

6.1.2 Soupisky družstev  

LK (LO), jejichž družstva se chtějí účastnit dlouhodobých soutěží, se mohou 

přihlásit do příslušných soutěží zasláním soupisky na STK do:   

• 20. března pro terčovou a terénní sezónu  

• 20. října pro halovou sezónu  

Na soupisce je uvedeno u každého člena družstva jméno, příjmení a rok narození. 

Na soupisce mohou být uvedeni pouze řádní členové LK (LO) a hostující členové jiných 

LK (LO) s platnou lukostřeleckou licencí (typ hostování musí být na soupisce vyznačen). 

Závodník může být uveden na soupiskách různých soutěží (terčová, terénní nebo 

halová lukostřelba). V rámci jedné soutěže smí být uveden na dvou soupiskách pouze 

tehdy, pokud v každé z nich používá nářadí jiné divize (reflexní, kladkový, holý luk). 

STK vrátí LK (LO) potvrzený originál, jedna kopie bude založena v materiálech STK.  

Doplnění a změny na soupiskách provede STK na základě požadavků LK (LO) za 

splnění těchto podmínek: 

• Změna bude provedena pouze na základě písemné žádosti LK (LO) pokud 

je zaslána nejpozději 5 dní před závodem, na kterém bude družstvo střílet 

soutěž. 

• Doplnění závodníků schválené kategorie, pokud nejsou tito uvedeni na 

soupisce jiného družstva, provede automaticky, pokud se týká hostujících 

až po předložení dohody o hostování. 

• Převod závodníka z družstva nižší soutěže do družstva vyšší soutěže lze 

uskutečnit na základě žádosti LK (LO) kdykoliv, ale tak, aby nemohl 

odstřílet více než 4 kola v obou soutěžích stejné divize; k žádosti je nutno 

doložit kopie výsledkových listů. Převod hostujících závodníků není 

povolen.  

• Z vyšší soutěže není možno přesouvat střelce do nižších soutěží (obráceně 

to lze). Nelze hostovat střelce již napsaného na jiné soupisce jiného LK/LO 

ve stejné soutěži a divizi. Doplnění nového střelce je možné, není-li 

uveden na žádné soupisce. Omezit počet přesunů jednoho střelce, max. 1 

přesun / 1 osoba / 1 sezóna. 

Platnost tohoto odstavce od 20. března 2014. 

Zástupci LK (LO) musí mít originál soupisky k dispozici na závodech, kde probíhá 

přímá soutěž a předkládat jej řediteli závodu ke kontrole spolu s "výsledkovým listem". 

Ředitel závodu pak předá soupisku a „výsledkový list“ hlavnímu rozhodčímu k potvrzení 

správnosti uvedených údajů.  

Vzor soupisky a formulář je uveden v Příloze č.9 tohoto řádu.  
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6.1.3 Výsledkové listy  

Všechna soutěžící oddílová družstva musí před zahájením každého soutěžního kola 

odevzdat prostřednictvím svého kapitána řádně vyplněný "Výsledkový list" řediteli 

závodu.  

Výsledkový list je v Příloze č.5 tohoto řádu.  

6.1.4 Podmínky účasti v soutěžích  

Oddíl/klub se může přihlásit do soutěží I. Ligy mužů nebo Ligy žen v halové i 

terčové lukostřelbě, pokud přihlásí do libovolné soutěže alespoň jedno družstvo mládeže 

(neplatí pro Spastic Handicap a ligu kladkových luků).  

Aby bylo družstvo I. Ligy mužů a Ligy žen RL v lize hodnoceno, musí mládežnické 

družstvo odstřílet alespoň dvě soutěžní kola ze tří. 

Další podmínky účasti v jednotlivých soutěžích stanovuje pro každou sezónu 

příloha “Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu …”.  

6.1.5 Změny termínů  

Změny termínů jednotlivých kol soutěží v dlouhodobém uspořádání se povolují na 

žádost LO (LK) pouze u přímých soutěží, a to jen po dohodě všech účastníků soutěže.  

V ostatních soutěžích musí být jednotlivá kola odstřílena ve stanoveném časovém 

rozpětí pro jednotlivá kola.  

Jedinou výjimkou je předčasné ukončení závodu (viz. článek 4.7.1 Ukončení 

střelby) nebo zrušení závodu pořadatelem. V tomto případě má družstvo 15 dnů na 

odstřílení opravného závodu (nepožádal-li kapitán družstva o započítání neúplných 

výsledků).  

6.1.6 Kontumace výsledků kola  

Kontumace výsledků kola soutěže nastane v případě, že:  

• nastoupí družstvo v menším počtu než je stanovený počet bodujících 

závodníků  

• složení družstva neodpovídá soupisce  

• nejedná se o regulérní závod (výsledky nebudou uznány dle bodu 4.14)  

• není dodržena podmínka avíza účasti v daném kole  

Podmínka avíza účasti v daném kole se týká korespondenčních soutěží a 

nefinálových kol kombinovaných soutěží.  

Každé družstvo soutěžící v korespondenční soutěži musí oznámit na STK ČLS 

název soutěže, seznam maximálně pěti členů družstva, datum a závod, na kterém 

odstřílí výsledek pro příslušné kolo v soutěži a to nejpozději 1 den před závodem. 

Oznámení je možné provést elektronickou poštou (rozhodující je čas odeslání) nebo 

písemně (rozhodující je datum poštovního razítka). Oznámení provede kapitán družstva 

nebo klub/oddíl.  

Bez včasného avíza nebude výsledek družstva uznán.   
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Avízo účasti na závodu je možné ještě odvolat stejným způsobem nebo také 

formou SMS na kontaktní číslo vedoucího soutěží STK, ale nejpozději do začátku 

závodu.  

Pokud nebude provedeno avízo a družstvo se soutěže zúčastní (bude doručen 

výsledkový list), výsledek uznán nebude.  

Pokud bude provedeno avízo a družstvo se soutěže nezúčastní (nebude včas 

provedeno odvolání avíza a nebude doručen výsledkový list), dané kolo mu bude 

skrečováno (toto neplatí v případě zrušení závodu pořadatelem).  

V soutěžích I. Ligy mužů a Ligy žen RL se neúčast na ligovém kole netrestá skrečí, 

družstva se nevylučují ze soutěže na základě neúčasti na ligovém kole.  

6.1.7 Kontumace výsledků soutěže  

Pokud družstvo neabsolvuje dvě kola soutěže, bude ze soutěže vyloučeno a pro 

příští sezónu sestupuje do nižší soutěže.  

Pokud alespoň jedno mládežnické družstvo LO/LK, který se účastní soutěže I. Ligy 

mužů nebo Ligy žen, soutěž nedokončí, sestupují družstva klubu/oddílu I. Ligy mužů i 

Ligy žen v další sezóně do nižších soutěží.  

6.1.8 Vyhodnocení přímé soutěže  

Udělují se body za kvalifikaci a za vyřazovací část soutěže (eliminaci) družstev a 

to tak, že družstvo získá body dle dosaženého pořadí. Získané body za kvalifikaci a 

eliminaci se sečtou a součet tvoří soutěžní body, které družstvo získalo v daném kole 

soutěže.  

O vítězi celé soutěže (nebo průběžném pořadí) a o pořadí na dalších místech 

rozhoduje bodový zisk ze všech kol. V případě rovnosti výsledků rozhoduje vyšší 

celkový nástřel. Nebude-li ani potom rozhodnuto, bude proveden na závodě posledního 

kola rozstřel. 

6.1.9 Vyhodnocení korespondenční soutěže  

Udělují se body za soutěžní sestavu družstev a to tak, že družstvo získá za 

každého poraženého soupeře 2 body, v případě shodného výsledku získávají družstva 1 

bod.  

O vítězi celé soutěže (nebo průběžném pořadí) a o pořadí na dalších místech 

rozhoduje bodový zisk ze všech kol. V případě rovnosti bodů rozhodují výsledky 

vzájemných utkání dotyčných družstev, v případě rovnosti výsledků rozhoduje vyšší 

celkový nástřel. Nebude-li ani potom rozhodnuto, obsadí družstva v soutěži stejné 

místo.  

6.1.10 Vyhodnocení kombinované soutěže  

Body se přidělují v kombinované soutěži na jednotlivých korespondenčních kolech 

podle systému korespondenční soutěže.  
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Na přímých kolech se udělují body za kvalifikaci a za vyřazovací část soutěže 

(eliminaci) družstev a to tak, že družstvo získá v kvalifikaci za každého poraženého 

soupeře 1 bod a v eliminaci 2 body.  

O vítězi celé soutěže (nebo průběžném pořadí) a o pořadí na dalších místech 

rozhoduje bodový zisk ze všech kol. V případě rovnosti výsledků rozhoduje vyšší 

celkový nástřel. Nebude-li ani potom rozhodnuto, bude proveden na závodě posledního 

kola rozstřel.  

6.1.11 Postupový klíč  

Družstvo na nejvyšším místě postupuje do vyšší soutěže.  

Pokud se postupující družstvo nepřihlásí pro další sezónu do vyšší soutěže nebo 

není vyšší soutěž naplněna, bude nabídnut postup do vyšší soutěže družstvům na 

dalších místech, dokud není vyšší soutěž naplněna.  

6.1.12 Sestupový klíč  

Družstvo(a) na posledním místě sestupuje do nižší soutěže.  

6.1.13 Tituly a ceny  

Vítězné družstvo I. Ligy mužů a Ligy žen reflexní luk a Kladkové ligy v terčové 

lukostřelbě získá titul „Vítěz I. Ligy ČR“ nebo „Vítěz Ligy ČR“ a putovní pohár. V případě, 

že některý oddíl získá putovní pohár ve třech po sobě následujících sezónách, získává 

putovní pohár natrvalo. V následující sezóně bude předáván nový putovní pohár. 

Vítězné družstvo I. Ligy mužů a Ligy žen reflexní luk v halové lukostřelbě a 

Terčové ligy získá titul „Vítěz Ligy ČR“ a pohár. 

Za první, druhé a třetí místo jsou rozdávány příslušné diplomy, které dostávají 

všichni závodníci, pokud byli uvedeni na některém výsledkovém listu. 

Za první, druhé a třetí místo v přímých a kombinovaných soutěžích jsou 

rozdávány medaile, které dostávají všichni závodníci, pokud byli uvedeni na některém 

výsledkovém listu. 

Medaile, diplomy a poháry zabezpečuje ČLS. Výkony závodníků může také 

ohodnotit věcnými cenami technicky zabezpečující LO (LK) podle svých možností.  

6.1.14 Organizace soutěží  

6.1.14.1 Halová lukostřelba a terčová lukostřelba 

Na soupisku lze uvést neomezený počet závodníků stejné kategorie – členů LO 

(LK) nebo hostujících závodníků.  

Na výsledkový list lze uvést 3-4 střelce pro přímé soutěže a 3-5 střelců pro ostatní 

soutěže, nejvýše 1 z nich může být hostující. Pouze v Lize žen v terčové lukostřelbě 

a v Kladkové lize v terčové lukostřelbě smí být na výsledkovém listu uvedeni 

max. dva hostující střelci.  

Bodují 3 členové družstva s nejvyšším nástřelem.   
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Úprava pro přímé soutěže:  

• Vyřazovací kola družstev mohou střílet libovolní 3-4 střelci dle 

výsledkového listu.   

• Sestava 3 střelců musí dostřílet danou sadu. V další sadě může být jeden 

střelec obměněn atd. V případě nedodržení této zásady budu družstvo v 

tomto utkání diskvalifikováno. 

• Do vyřazovací soutěže družstev může družstvo nahlásit kapitána, který se 

může pohybovat ve vyznačeném prostoru 1m za střeleckou čarou, s 

právem sledovat zásahy dalekohledem.  

• Čtvrtý střelec družstva, který právě nestřílí, čeká v prostoru za boxem 

určeným pro jeho družstvo. 

 

6.1.14.2 Terénní liga 

Na soupisku lze uvést neomezený počet závodníků členů LO (LK) nebo hostujících 

závodníků v kombinaci divizí RL, KL a HL. Družstva mohou být smíšená. 

Na výsledkový list lze uvést 3-6 střelců – musí být zastoupeny všechny tři 

uvedené divize. 

Soutěž probíhá na 4 kola. Jednotlivá kola jsou střílena na předem určených 

závodech za účasti všech družstev. Neúčast družstva na některém z kol je vyhodnocena 

jako neúčast v daném kole soutěže. 

V každém kole obdrží družstva vždy 2 body za každého poraženého soupeře. 

Čtvrté kolo se skládá se z kvalifikační a eliminační části. Do eliminační části postupují 

první čtyři družstva dle tabulky soutěže po kvalifikační části čtvrtého kola. 

V eliminační části obdrží zúčastněná družstva body dle následujícího klíče. 

 Vítěz eliminací   – 6 bodů 

 Druhý v eliminacích  - 4 body 

 Třetí v eliminacích  - 2 body 

 Čtvrtý v eliminacích  - 0 bodů 

Vítěze Terénní ligy určuje nejvyšší součet obdržených bodů v celé soutěži. 

Kvalifikační závod – T24 (12x3 neznámé + 12x3 známé) – boduje vždy nejlepší 

výsledek z každé divize. 

Vyřazovací kola družstev střílí vždy tři členové družstva (jeden z každé divize) na 

4 terče po jednom šípu na střelce. 

Podmínky účasti jsou: 

• Řádně přihlášené družstvo 

• Lukostřelecká licence všech členů družstev 

• Závod kola soutěže musí být hlášen jako WA Arrowhead 
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6.2 Žebříček  

Žebříček je základní statistickou soutěží, která umožňuje srovnání lukostřelců 

podle nejlepšího výsledku v dané sestavě a kategorii.  

Zároveň Žebříček také ukazuje, které sestavy jsou mezi lukostřelci preferované z 

hlediska počtu zúčastněných.  

Přehled vyhodnocovaných sestav je uveden v Příloze č.3 tohoto řádu. Soutěž je 

vyhlašována každou sezónu. V rámci Žebříčku ČLS bude uznán a zveřejněn jen 

výsledek dosažený na závodě, který byl zapsán v KLZ a byl dosažen v sestavě, která je 

dle přílohy č.3 Soutěžního řádu v rámci žebříčku sledována. 

6.2.1 Účast  

Soutěže se mohou zúčastnit lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí pro danou 

sezónu.  

6.2.2 Ocenění  

Žebříček nemá stanovené žádné ocenění.  

 

6.3 Pohár ČLS  

Pohár ČLS je dlouhodobou soutěží za celou lukostřeleckou sezónu.  

Vyhodnocuje se ze stanovených sestav a dané kategorie podle Přílohy č.3 tohoto 

řádu jako průměr 3 nejlepších výsledků, které lukostřelec nastřílel na některém závodu 

uvedeném v KLZ. Výjimku tvoří terčová lukostřelba.  

V terčové lukostřelbě (mimo kategorií žactva) se do poháru ČLS započítávají 

výsledky dosažené na závodech zařazených v KLZ a označených jako „Pohárový závod“ 

popř. „Závod poháru ČLS“. Tyto pohárové závody budou evidovány jako závody WA 

Star. Aktuální seznam pohárových závodů bude zveřejněn na webu ČLS.  

Pohárové závody se mohou konat pouze ve dnech pracovního klidu a volna. 

V každém pohárovém závodu smí střelec bodovat pouze jednou ve sledované 

sestavě (i v případě střelby na několik skupin).  

Do poháru ČLS budou počítány i výsledky dosažené při reprezentačních výjezdech 

(ME, MS, Grand Prix, OH, apod.), akademické MČR a MČR v para lukostřelbě. 

Pokud budou ligové závody omezovat účast pro jiné, než ligové střelce a tím 

omezí účast na pohárovém závodě jiným kategoriím či střelcům, musí pořadatel zajistit, 

aby v neděli následoval pohárový závod přednostně pro tyto kategorie či střelce, kteří 

se nemohli sobotního závodu zúčastnit z kapacitních důvodů. 

Do soutěže Pohár ČLS v terčové lukostřelbě budou pro kategorie 

kadeti/kadetky a starší započítávány i výsledky ze zahraničních závodů, které 

budou zařazeny v mezinárodním kalendáři World Archery. Výsledek bude 

započítán při dodržení obou níže uvedených podmínek: 
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▪ nahlášení termínu a místa konání závodu nejpozději 40 dnů před 

konáním závodu 

▪ zaslání rozpisu závodu na STK ČLS nejpozději 7 dnů před konáním 

závodu 

Soutěž je vyhlašována pro každou sezónu.  

6.3.1 Účast  

Soutěže se mohou zúčastnit lukostřelci s platnou lukostřeleckou licencí pro danou 

sezónu.  

6.3.2 Ocenění  

6.3.2.1 Terčová lukostřelba 

• Účastníci soutěže získají na prvních třech místech diplomy a vítěz kategorie 

získává pohár, pokud jsou alespoň 3 hodnoceni v dané kategorii a sestavě.  

• Účastníci soutěže získají na prvních třech místech poháry, pokud je alespoň 

6 hodnocených v dané kategorii a sestavě.  

 

Při menších počtech hodnocených účastníků nejsou udělována žádná ocenění.  

 

6.3.2.2 Halová, terénní a 3D lukostřelba 

Pro třídy dospělých a dorostu:  

• Účastníci soutěže získají na prvních třech místech diplomy, pokud je 

alespoň 5 hodnocených v dané kategorii a sestavě.  

• Vítěz kategorie soutěže získá pohár, pokud je alespoň 10 hodnocených v 

dané kategorii a sestavě.  

 

Pro třídy žactva:  

• Účastníci soutěže získají na prvních třech místech diplomy, pokud jsou 

alespoň 3 hodnoceni v dané kategorii a sestavě.  

• Vítěz kategorie soutěže získá pohár, pokud je alespoň 6 hodnocených v 

dané kategorii a sestavě.  

 

Při menších počtech hodnocených účastníků nejsou udělována žádná ocenění.  
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7 Rekordy  

Rekordy ČLS mohou vytvářet pouze registrovaní členové ČLS s platnou střeleckou 

licencí.  

Rekordy mohou být překonávány pouze na závodech uvedených v KLZ. Rekordem 

se rozumí překonání alespoň o jeden bod výsledek uvedený ve statistice rekordů pro 

danou sestavu nebo trať a v dané kategorii. Rekordy mohou získávat jednotlivci i 

družstva.  

Družstva a MIX týmy mohou vytvářet rekordy na těch závodech, na kterých je 

soutěž tříčlenných družstev, popř. MIX týmů vypsána v rozpise. Složení družstva 

musí odpovídat kategorii, ve které je rekord překonán. Všichni tři bodující střelci 

musí být hodnoceni ve stejné kategorii a musí střílet ve stejné skupině (v 

případě závodů na více skupin). 

Pokud není soutěž družstev vypsána, popř. je-li vypsána soutěž družstev 

v počtu více než tří střelců (např. přímo kolo ligy) může družstvo před zahájením 

závodu písemně nahlásit pokus o překonání rekordu a předat hlavnímu rozhodčímu 

seznam členů družstva. Pokud se družstvo chce zúčastnit závodu mimo území ČR, 

nahlásí písemně pokus o překonání rekordu předsedovi STK před odjezdem.  

Vyhodnocení rekordů provádí komise STK automaticky z výsledkových listin.  

Přehled sledovaných sestav a tratí je v Příloze č.6 tohoto řádu.  

8 Závěrečná ustanovení  

Tento řád byl schválen Valným shromážděním ČLS dne 17.11.2007 a nabývá 

účinnosti dne 18.11.2007 ve znění pozdějších změn a dodatků schválených Valným 

shromážděním ČLS.  

Datum poslední aktualizace:  27.10.2018  

 Seznam příloh:  

 Příloha č.1 – Poplatky, pokuty, dotace, startovné  

 Příloha č.2 – Přehled soutěžních sestav  

 Příloha č.3 – Přehled hodnocených sestav v Žebříčku a Poháru ČLS  

 Příloha č.4 – Limity pro výkonnostní třídy  

 Příloha č.5 – Výsledkový list  

 Příloha č.6 – Přehled hodnocených sestav a tratí pro rekordy  

 Příloha č.7 – Pravidla oblékání  

 Příloha č.8 – Přeřazení v kategoriích  

 Příloha č.9 – Soupiska družstva  

 Tento řád novelizuje dříve vydané verze řádu včetně všech jeho příloh.  

 

Zpracoval :  Martin Zahradník 
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Poplatky a pokuty 

 

Specifikace poplatku Hodnota 

Pozdní zaslání výsledkové listiny na ČLS 500,- Kč 

Pozdní zaslání výsledkových listů na ČLS 500,- Kč 

Pozdní přihláška na Mistrovství ČR nebo kolo přímých 

dlouhodobých soutěží 
500,- Kč 

Nepředložení potvrzené soupisky popř. výsledkového 

listu na kole přímé dlouhodobé soutěže 
500,- Kč 

Podání protestu/odvolání 200,- Kč 

Podání protestu/odvolání – dlouhodobá soutěž družstev 100,- Kč 

 

Dotace na závody ČLS 

 

Specifikace dotace Hodnota 

Nároková dotace na pořádání Mistrovství ČR hala --,- Kč 

Nároková dotace na pořádání Mistrovství ČR terčová --,- Kč 

Nároková dotace na pořádání Mistrovství ČR terénní --,- Kč 

Nároková dotace na pořádání Přeboru ČR hala --,- Kč 

Nároková dotace na pořádání Přeboru ČR terčová --,- Kč 
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Startovné na závodech ČLS 

 

Specifikace Hodnota 

Halová lukostřelba – jednotlivci 

Mistrovství ČR Max. 700,- Kč 

Přebor ČR Max. 400,- Kč 

I.Liga a Liga Max. 500,- Kč 

Terčová lukostřelba – jednotlivci 

Mistrovství ČR Max. 700,- Kč 

Přebor ČR Max. 400,- Kč 

I. Liga a Liga, Pohárový závod Max. 500,- Kč 

Terénní lukostřelba – jednotlivci 

Mistrovství ČR Max. 700,- Kč 

Terénní Liga Max. 500,- Kč 

Halová, Terčová, Terénní lukostřelba – družstva 

Všechny soutěže ve všech kategoriích s utkáními Max. 300,- Kč 
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Přehled soutěžních sestav 
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Terčová (venkovní) lukostřelba 

Základní sestavy 

 

  Reflexní luk 

Sestava Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

WA 1440 

The WA 1440 Outdoor Target 

Archery Round 

(standard WA) 

90 m 122 cm 6x6 

Muži 

Junioři 

70 m 122 cm 6x6 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

70 m 122 cm 6x6 Senioři  

Senioři60+ 

Ženy 

Juniorky 

Kadeti 

60 m 122 cm 6x6 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

60 m 122 cm 6x6 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Kadetky 

50 m 122 cm 6x6 

40 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

WA 1440/2 

The Half WA 1440 Round 

(standard WA) 

90 m 122 cm 3x6 

Muži 

Junioři 

70 m 122 cm 3x6 

50 m 80 cm 6x3 

30 m 80 cm 6x3 

70 m 122 cm 3x6 Senioři 

Senioři 60+ 

Ženy 

Juniorky 

Kadeti 

60 m 122 cm 3x6 

50 m 80 cm 6x3 

30 m 80 cm 6x3 

60 m 122 cm 3x6 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Kadetky 

50 m 122 cm 3x6 

40 m 80 cm 6x3 

30 m 80 cm 6x3 

WA 720 

The WA 70m(60m) Round 

(standard WA) 

70 m 122 cm 12x6 

Muži 

Ženy 

Junioři 

Juniorky 

60 m 122 cm 12x6 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Kadeti 

Kadetky 
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WA 900  

The WA 900 Round 

(standard WA) 

 Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

60 m 122 cm 10x3 [5x6] 

50 m 122 cm 10x3 

40 m 122 cm 10x3 

 

WA/kr. 

Krátké vzdálenosti sestavy WA 

(standard ČLS) 

 
Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

 

40 m 80 cm 12x3 6x6 
Seniorky 

Seniorky 60+ 

Kadetky 30 m 80 cm 12x3 6x6 

ŽWA 900  

Žákovská sestava WA 900 

(standard ČLS) 

40 m 122 cm 10x3 [5x6] 
Starší žáci 

Starší žákyně 
30 m 122 cm 10x3 

20 m 122 cm 10x3 

30 m 122 cm 10x3 [5x6] 
Mladší žáci 

Mladší žákyně 
25 m 122 cm 10x3 

20 m 122 cm 10x3 

20 m 122 cm 10x3 [5x6] 
Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 
15 m 122 cm 10x3 

10 m 122 cm 10x3 

ŽWA 720     

Žákovská sestava WA 720 

(standard ČLS) 

40 m 122 cm 12x3 6x6 Starší žáci 

Starší žákyně 30 m 80 cm 12x3 6x6 

30m 122 cm 12x3 6x6 Mladší žáci 

Mladší žákyně 20m 80 xm 12x3 6x6 

20 m 122 cm 12x3 6x6 Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 10 m 80 cm 12x3 6x6 

10 m 80 cm 12x3 6x6 Žáci 6-8 let 

Žákyně 6-8 let 10 m 122 cm 12x3 6x6 

ŽWA 1440 

Žákovská sestava WA 1440 

(standard ČLS) 

50 m 122 cm 12x3 6x6 

Starší žáci 

Starší žákyně 

40 m 122 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

20 m 80 cm 12x3 6x6 
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  Kladkový luk 

Sestava Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

WA 1440 

The WA 1440 Outdoor Target 

Archery Round 

(standard WA) 

90 m 122 cm 6x6 Muži 

Junioři 

Senioři 

Senioři 60+ 

 

70 m 122 cm 6x6 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

70 m 122 cm 6x6 

Ženy 

Juniorky 

Kadeti 

60 m 122 cm 6x6 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

60 m 122 cm 6x6 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Kadetky 

50 m 122 cm 6x6 

40 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

WA 720 

The WA 50m Round 

(standard WA) 

50 m 80 cm 12x6 Dospělí, dorost 

WA/kr. 

Krátké vzdálenosti sestavy WA 

(standard ČLS) 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

Dospělí, dorost 
30 m 80 cm 12x3 6x6 

ŽWA 900  

Žákovská sestava WA 900 

(standard ČLS) 

40 m 122 cm 10x3 [5x6] 
Starší žáci 

Starší žákyně 
30 m 122 cm 10x3 

20 m 122 cm 10x3 

30 m 122 cm 10x3 [5x6] 
Mladší žáci 

Mladší žákyně 
25 m 122 cm 10x3 

20 m 122 cm 10x3 

20 m 122 cm 10x3 [5x6] 
Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 
15 m 122 cm 10x3 

10 m 122 cm 10x3 

ŽWA 720     

Žákovská sestava WA 720 

(standard ČLS) 

50 m 122 cm 12x3 6x6 Starší žáci 

Starší žákyně 30 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 122 cm 12x3 6x6 Mladší žáci 

Mladší žákyně 20 m 80 xm 12x3 6x6 

20 m 122 cm 12x3 6x6 Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 10 m 80 cm 12x3 6x6 

10 m 80 cm 12x3 6x6 Žáci 6-8 let 

Žákyně 6-8 let 10 m 122 cm 12x3 6x6 
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ŽWA 1440 

Žákovská sestava WA 1440 

(standard ČLS) 

50 m 122 cm 12x3 6x6 

Starší žáci 

Starší žákyně 

40 m 122 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

20 m 80 cm 12x3 6x6 

 

  Holý luk 

Sestava Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

WA 1440 

(standard ČLS) 

70 m 122 cm 6x6 

Muži 
60 m 122 cm 6x6 

50 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

60 m 122 cm 6x6 Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

50 m 122 cm 6x6 

40 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

50 m 122 cm 6x6 

Dorost 
40 m 122 cm 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 

20 m 80 cm 12x3 6x6 

WA 720 CLS 

(standard ČLS) 
30 m 60 cm 12x6 24x3 

Senioři / Senioři 

60+ 

Seniorky / 

Seniorky 60+ 

Muži / Ženy 

Junioři / Juniorky 

Kadeti / Kadetky 

WA 720 

(standard WA) 
50 m 122 cm 12x6 24x3 

Senioři / Senioři 

60+ 

Seniorky / 

Seniorky 60+ 

Muži / Ženy 

Junioři / Juniorky 

Kadeti / Kadetky 

WA 900 

(standard ČLS) 

50 m 122 cm 5x6 
Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

40 m 122 cm 5x6 

30 m 122 cm 5x6 

30 m 122 cm 5x6 
Kadeti 

Kadetky 

Starší žáci 

Starší žákyně 

25 m 122 cm 5x6 

20 m 122 cm 5x6 



  ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ 

R08 Soutěžní řád – Příloha č.2  6/17 

20 m 122 cm 5x6 Mladší žáci 

Mladší žákyně 

Žáci 9-10let 

Žákyně 9-10let 

15 m 122 cm 5x6 

10 m 122 cm 5x6 

ŽWA 720 

(standard ČLS) 

30 m 80 cm 24x3 12x6  
Starší žáci, Starší 

žákyně 

20 m 80 cm 24x3 12x6 
Mladší žáci, Mladší 

žákyně 

20 m 122 cm 12x3 6x6 
 

 

Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 

 

 

10 m 80 cm 12x3 6x6 

WA/kr. 

(standard ČLS) 

50 m 80 cm 12x3 6x6 Muži, Senioři, 

Senioři 60+ 
30 m 80 cm 12x3 6x6 

40 m 80 cm 12x3 6x6 
Ženy, Seniorky, 

Seniorky 60+ 30 m 80 cm 12x3 6x6 

30 m 80 cm 12x3 6x6 
Dorost 

20 m 80 cm 12x3 6x6 

 

 

 

 

  Standardní luk 

Sestava Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

WA/S 

The WA Standard Round 

(standard WA) 

 
Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Senoirky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

50 m 122 cm 12x3 

30 m 122 cm 12x3 
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Eliminační a finálová kola – jednotlivci 

 

Eliminace 128 → 64 → 32 → 16  postupujících ve všech divizích a třídách 

Finále  8 → 4 → 2  postupující ve všech divizích a třídách 

 

Reflexní luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

70 m 122 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Muži 

Ženy 

Junioři 

Juniorky 

60 m 122 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Kadeti 

Kadetky 

40 m 122 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Starší žáci 

Starší žákyně 

30 m 122 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Kladkový luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

50 m 80 cm 
5x3 

kumulativně 
Dospělí, dorost 

40 m 122 cm 
5x3 

kumulativně 

Starší žáci 

Starší žákyně 

30 m 122 cm 
5x3 

kumulativně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Holý luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

50 m 122 cm 
5x3 

kumulativně 
Muži, Ženy 

30 m 60 cm 
5x3 

kumulativně 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

30 m 80 cm 
5x3 

kumulativně 

Starší žáci 

Starší žákyně 

20 m 80 cm 
5x3 

kumulativně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 
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Eliminační a finálová kola – družstva, MIX týmy 

 

Eliminace 16 → 8  postupujících ve všech divizích a třídách u družstev 

Eliminace 8 → 4 postupující ve všech divizích a třídách u MIX týmů 

Finále  4 → 2  postupující ve všech divizích a třídách 

 

Reflexní luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

70 m 122 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Muži 

Ženy 

Junioři 

Juniorky 

60 m 122 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Senioři 

Seniorky 

Kadeti 

Kadetky 

40 m 122 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Starší žáci 

Starší žákyně 

30 m 122 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

 

Kladkový luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

50 m 80 cm 

4x6 šípů 

popř. 4x4 

šípy 

kumulativně 

Dospělí, dorost 

40 m 122 cm 

4x6 šípů 

popř. 4x4 

šípy 

kumulativně 

Starší žáci 

Starší žákyně 

30 m 122 cm 

4x6 šípů 

popř. 4x4 

šípy 

kumulativně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Holý luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

50 m 122 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Muži 

Ženy 
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30 m 60 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

30 m 80 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Starší žáci 

Starší žákyně 

20 m 80 cm 
Set systém 

max 4 sady 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 
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Halová lukostřelba 

Základní sestavy 

 

  Reflexní luk, Kladkový luk 

Sestava Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

H18 

The 18 meter WA Indoor Round 

(standard WA) 

18 m 
40 cm P 

40 cm R 
20x3 

Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

H25 

The 25 meter WA Indoor Round 

(standard WA) 

25 m 60 cm 20x3 

Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniory 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

ŽH18 

Žákovská halová sestava na 18 m 

(standard ČLS) 

18 m 

60 cm 20x3 
Starší žáci 

Starší žákyně 

80cm 20x3 
Mladší žáci 

Mladší žákyně 

ŽH10 

Žákovská halová sestava na 10 m 

(standard ČLS) 

10 m 80 cm 20x3 

Žáci 9-10 let 

Žákyně 9-10 let 

Žáci 6-8 let 

Žákyně 6-8 let 

ŽH25 

Žákovská halová sestava na 25 m 

(standard ČLS) 

25 m 80 cm 20x3 

Starší žáci 

Starší žákyně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 
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  Holý luk 

Sestava Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

H18 

Halová sestava na 18 m 

(standard ČLS) 

18 m 40 cm P 20x3 

Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

H25 

Halová sestava na 25 m 

(standard ČLS) 

25 m 60 cm P 20x3 

Muži 

Ženy 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniory 60+ 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

ŽH18 

Žákovská halová sestava na 18 m 

(standard ČLS) 

18 m 

60 cm 20x3 
Starší žáci 

Starší žákyně 

80cm 20x3 
Mladší žáci 

Mladší žákyně 

ŽH25 

Žákovská halová sestava na 25 m 

(standard ČLS) 

25 m 80 cm 20x3 

Starší žáci 

Starší žákyně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 
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Eliminační a finálová kola – jednotlivci 

 

Eliminace 32 → 16  postupujících ve všech divizích a třídách 

Finále  8 → 4 → 2  postupující ve všech divizích a třídách 

 

Reflexní luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

18 m 40 cm R 
Set systém 

max.5 sad 

Muži 

Ženy 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

18 m 40 cm P 
Set systém 

max.5 sad 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

18 m 60 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Starší žáci 

Starší žákyně 

18 m 80 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Holý luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

18 m 40 cm P 
Set systém 

max.5 sad 
Dospělí, dorost 

18 m 60 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Starší žáci 

Starší žákyně 

18 m 80 cm 
Set systém 

max.5 sad 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Kladkový luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

18 m 40 cm R 
5x3 

kumulativně 
Dospělí, Dorost 

18 m 60 cm 
5x3 

kumulativně 

Starší žáci 

Starší žákyně 

18 m 80 cm 
5x3 

kumulativně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 
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Eliminační a finálová kola – družstva 

Eliminace 16 → 8  postupujících ve všech divizích a třídách 

Finále  4 → 2  postupující ve všech divizích a třídách 

 

Reflexní luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

18 m 40 cm R 
Set systém 

max.4 sady 

Muži 

Ženy 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti 

Kadetky 

18 m 40 cm P 
Set systém 

max.4 sady 

Senioři 

Senioři 60+ 

Seniorky 

Seniorky 60+ 

18 m 60 cm 
Set systém 

max.4 sady 

Starší žáci 

Starší žákyně 

18 m 80 cm 
Set systém 

max.4 sady 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Holý luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

18 m 40 cm P 
Set systém 

max.4 sady 
Dospělí, dorost 

18 m 60 cm 
Set systém 

max.4 sady 

Starší žáci 

Starší žákyně 

18 m 80 cm 
Set systém 

max.4 sady 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 

 

Kladkový luk 

Vzd. Terč SadyxŠípy Třída 

18 m 40 cm R 
4x6 šípů 

kumulativně 
Dospělí, dorost 

18 m 60 cm 
4x6 šípů 

kumulativně 

Starší žáci 

Starší žákyně 

18 m 80 cm 
4x6 šípů 

kumulativně 

Mladší žáci 

Mladší žákyně 
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Terénní lukostřelba 

Základní sestavy 

T24 – 12 neznámých + 12 známých vzdáleností 

 T48 – 24 neznámých + 24 známých vzdáleností 

Neznámé vzdálenosti 

12 x 3 šípy (24 x 3 šípy) 

 

Terč Červený kolík 
Dospělí RL/ KL 
Junioři/juniorky RL/ 

KL 

Modrý kolík 
Dospělí, junioři, juniorky 
HL 

kadeti, kadetky RL/KL 

Žlutý kolík 
kadeti, kadetky HL 
starší žactvo RL/KL 

muži, ženy IL 

Bílý kolík 
žactvo  HL 
mladší žactvo RL/KL 

muži, ženy DL 

Ø 20 cm 10 – 15 m 5 – 10 m  5 – 10 m  5 – 10 m 

ø 40 cm 15 – 25 m 10 – 20 m 10 – 15 m 10 – 15 m 

ø 60 cm 20 – 35 m 15 – 30 m 15 – 25 m 15 – 25 m 

ø 80 cm 35 – 55 m 30 – 45 m 20 – 35 m 20 – 28 m 

Známé vzdálenosti 

12 x 3 šípy (24 x 3 šípy) 

 

Terč Červený kolík 

Dospělí RL/ KL 
Junioři/juniorky RL/ 
KL 

Modrý kolík 
Dospělí, junioři, 
juniorky HL 

kadeti, kadetky RL/KL 

Žlutý kolík 
kadeti, kadetky HL 

starší žactvo RL/KL 
muži, ženy IL 

Bílý kolík 
žactvo  HL 
mladší žactvo RL/KL 

muži, ženy DL 

ø 20 cm 10 – 15 – 20 m  5 – 10 – 15 m  5 – 10 – 15 m  5 –   7 – 10 m 

ø 40 cm 20 – 25 – 30 m 15 – 20 – 25 m 10 – 15 – 20 m 10 – 15 – 20 m 

ø 60 cm 35 – 40 – 45 m 30 – 35  – 40 m 20 – 25 – 30 m 20 – 23 – 25 m 

ø 80 cm 50 – 55 – 60 m 40 – 45 – 50 m 30 – 35 – 40 m 20 – 25 – 30 m 
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Eliminační kola 1/8 (Osmifinále) a 1/4 (Čtvrtfinále) 

 

Eliminace 1/8 ve všech divizích a třídách   12 x 3 šípy známé vzdálenosti 

Eliminace 1/4 ve všech divizích a třídách    8 x 3 šípy známé vzdálenosti 

 

 

Kolo Terče 

 

Červený kolík 

dospělí, 

junioři/juniorky 

RL a KL  

Modrý kolík 

dospělí, junioři, 

juniorky HL; 

kadeti, kadetky 

RL, KL 

Žlutý kolík 

kadeti, kadetky 

HL; 

starší žactvo 

RL/KL 

muži, ženy IL 

Bílý kolík 

žactvo HL; 

mladší žactvo 

RL/KL 

muži, ženy DL 

1/8 ø 20 cm  20 m  15 m 10 m   7 m 

1/8 ø 40 cm  30 m 25 m 20 m 20 m 

1/8 ø 60 cm  40 m 35 m 25 m 23 m 

1/8 ø 80 cm  50 m 40 m 35 m 25 m 

1/8  

1/4 
ø 40 cm  20 m 15 m 10 m   15 m 

1/8  

1/4 
ø 60 cm  40 m 35 m 25 m 23 m 

1/8  

1/4 
ø 60 cm  35 m 30 m 20 m 20 m 

1/8  

1/4 
ø 80 cm  55 m 45 m 35 m 25 m 

1/8  

1/4 
ø 20 cm  15 m 10 m 10 m 10 m 

1/8  

1/4 
ø 40 cm  25 m 20 m 15 m 15 m 

1/8  

1/4 
ø 60 cm  45 m 40 m 30 m 25 m 

1/8  

1/4 
ø 80 cm  60 m 50 m 40 m 30 m 
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Semifinálové kolo (1/2) 

1 kolo - 4 postupující ve všech divizích a třídách 

4 x 3 šípy, známé vzdálenosti 

 

Terč 

 

Červený kolík 

dospělí, 

junioři/juniorky 

RL a KL  

Modrý kolík 

dospělí, junioři, 

juniorky HL; 

kadeti, kadetky 

RL, KL 

Žlutý kolík 

kadeti, kadetky 

HL; 

starší žactvo 

RL/KL 

muži, ženy IL 

Bílý kolík 

žactvo  HL; 

mladší žactvo 

RL/KL 

muži, ženy DL 

ø 20 cm  20 m 15 m 15 m 10 m 

ø 40 cm  30 m 25 m 20 m 20 m 

ø 60 cm  40 m 35 m 25 m 23 m 

ø 80 cm  55 m 45 m 35 m 25 m 

 

Finálová kola 

2 postupující ve všech divizích a třídách (o bronz a o zlato) 

4 x 3 šípy, známé vzdálenosti 

 

Terč 

 

Červený kolík 

dospělí, 

junioři/juniorky 

RL a KL  

Modrý kolík 

dospělí, junioři, 

juniorky HL; 

kadeti, kadetky 

RL, KL 

Žlutý kolík 

kadeti, kadetky 

HL; 

starší žactvo 

RL/KL 

muži, ženy IL 

Bílý kolík 

žactvo  HL; 

mladší žactvo 

RL/KL 

muži, ženy DL 

ø 20 cm  15 m 10 m 10 m  7 m 

ø 40 cm  25 m 20 m 15 m 15 m 

ø 60 cm  45 m 40 m 30 m 25 m 

ø 80 cm  60 m 50 m 40 m 30 m 
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3D lukostřelba 

 

Sestava 3D - okruh má 24 a více figur střílený po dvou šípech v sadě (v případě terče 

s nejmenší velikostí komory budou tyto figury zdvojené) 

  

 3D terče v rozmezí 

červený kolík 

dospělí,dorost KL 

muži, junioři RL 

ženy, juniorky RL 

5 – 45 m 

modrý kolík 

dospělí, dorost, starší žactvo 

HL, IL , DL 

kadeti, kadetky, starší žactvo  

RL 

5 – 30 m 

bílý kolík 

mladší žactvo, žactvo do 10 let 

všechny divize 

3 – 20 m 
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Přehled hodnocených sestav  

v Žebříčku a Poháru ČLS 

 

Halová lukostřelba 

 

Sestava Kategorie Žebříček Pohár ČLS 

H18 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk – muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

  

ŽH18 

Reflexní luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně 

Kladkový luk – starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně 

Holý luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně 

  

ŽH10 
Reflexní luk – žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-8 

let, žákyně 6-8 let 
  

H25 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk – muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

  

 

Terénní lukostřelba 

 

Sestava Kategorie Žebříček Pohár ČLS 

T24 (12+12) 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší 

žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Kladkový luk – muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci, starší žákyně, 

mladší žáci, mladší žákyně 

Instinktivní luk - muži, ženy, junioři, juniorky, 

kadeti, kadetky 

Dlouhý luk - muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, 

kadetky 
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T48 (24+24) 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší 

žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Kladkový luk – muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci, starší žákyně, 

mladší žáci, mladší žákyně 

Instinktivní luk - muži, ženy, junioři, juniorky, 

kadeti, kadetky 

Dlouhý luk - muži, ženy, junioři, juniorky, kadeti, 

kadetky 

  

Terčová lukostřelba 

 

Sestava Kategorie Žebříček Pohár ČLS 

WA 1440 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

  

WA 1440/2 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

  

WA/kr. 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

  

WA 720 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk – muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk – muži, ženy 

  

WA 720 CLS 
Holý luk - senioři, ženy, seniorky, junioři, juniorky, 

kadeti, kadetky 
  

WA900 

Reflexní luk - muži, senioři, senioři 60+, ženy, 

seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Kladkový luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci, starší žákyně, 

mladší žáci, mladší žákyně, žáci 9-10 let, žákyně 9-

10let 
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ŽWA 1440 Reflexní luk – starší žáci, starší žákyně   

ŽWA 720 

Reflexní luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně, žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-

8 let, žákyně 6-8 let 

Kladkový luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně, žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-

8 let, žákyně 6-8 let 

Holý luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně, žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let 

  

ŽWA 900 

Reflexní luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně, žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let 

Kladkový luk - starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, 

mladší žákyně, žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let 

  

 

3D lukostřelba 

 

Sestava Kategorie Žebříček Pohár ČLS 

3D 

24 a více figur 

2 šípy na figuru 

 

Hodnocení 

dle bodového 

průměru na 

jeden šíp 

Reflexní luk - muži, senioři, ženy, seniorky, 

junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žactvo 

Kladkový luk – muži, senioři, ženy, seniorky, 

junioři, juniorky, kadeti, kadetky, žactvo 

Holý luk - muži, senioři, ženy, seniorky, junioři, 

juniorky, kadeti, kadetky, žactvo 

Dlouhý luk – muži, ženy, junioři/rky, kadeti/tky 

Jezdecký luk – muži, ženy, junioři/rky, kadeti/tky, 

starší žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně 

Instinktivní luk – muži, ženy, junioři/rky, 

kadeti/tky 

  

 



VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
Limity venkovních sestav

WA 720, ŽWA 720

ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

Sportovně-technická komise

Divize: Reflexní luk - WA 720, ŽWA 720

Kategorie

VT žáci. žákyně. žáci žákyně

M 645 630 630 620 630 620 620 610 620 610 620 610

1 620 610 610 600 610 600 600 590 600 590 600 590

2 570 560 560 550 560 550 550 540 550 540 550 540

3 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520

Divize: Kladkový luk - WA 720, ŽWA 720

Kategorie

VT žáci žákyně žáci žákyně

M 680 680 660 660 660 640 640 630 640 620 640 620

1 650 650 630 630 630 610 610 600 590 570 590 570

2 620 620 600 600 600 580 580 570 540 520 540 520

3 580 580 560 560 560 540 540 530 360 340 360 340

Starší

Mladší

Mladší
Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.

Starší
Junioři. Juniorky.

Muži. Senioři Ženy. Seniorky

Kadeti. Kadetky.Muži. Senioři. Ženy. Seniorky.
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VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
Limity venkovních sestav

WA/kr.

ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

Sportovně-technická komise

Divize: Reflexní luk

Kategorie

VT žáci. žákyně. žáci. žákyně.

M 600 580

1 550 530

2 550 530 530 515 530 520 520 505 560 540 500 480

3 440 420 420 405 420 410 410 395 400 380 320 300

Divize: Kladkový luk

Kategorie

VT žáci žákyně žáci žákyně

M 640 620

1 590 570

2 630 610 610 595 610 600 600 585 600 580 540 520

3 550 530 530 515 530 520 520 505 440 420 360 340

Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.

Starší Mladší
Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.Muži. Senioři Ženy. Seniorky

Starší Mladší
Muži. Senioři. Ženy. Seniorky.
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VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
Limity terénních sestav

T24

ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

Sportovně-technická komise

Divize: Reflexní luk

Kategorie

VT žáci. žákyně. žáci. žákyně.

M 310 290 290 275 290 280 280 265 280 270 230 220

1 280 260 260 245 260 250 250 235 230 220 180 170

2 240 220 220 205 220 210 210 195 180 170 130 120

3 180 160 160 145 160 150 150 135 130 120 80 70

Divize: Kladkový luk

Kategorie

VT žáci žákyně žáci žákyně

M 340 320 320 305 320 310 310 295 270 260 240 230

1 330 310 310 295 310 300 300 285 240 230 210 200

2 310 290 290 275 290 280 280 265 210 200 190 180

3 260 240 240 225 240 230 230 215 180 170 150 140

Divize: Holý luk

Kategorie

VT žáci. žákyně. žáci. žákyně.

M 300 280 280 265 280 270 270 255 250 240 210 200

1 250 230 230 215 230 220 220 205 200 190 160 150

2 200 180 180 165 180 170 170 155 150 140 110 100

3 150 130 130 115 130 120 120 105 100 90 60 50

Starší Mladší
Muži. Senioři. Ženy. Seniorky. Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.

Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.

Muži. Senioři Ženy Seniorky Junioři Juniorky
Starší Mladší

Muži. Senioři Ženy. Seniorky
Starší Mladší

Kadeti Kadetky
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VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY
Limity halových sestav

H18, ŽH18

ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ

Sportovně-technická komise

Divize: Reflexní luk

Kategorie

VT žáci. žákyně. žáci. žákyně.

M 570 550 550 535 550 540 540 525 550 530 480 460

1 540 520 520 505 520 510 510 495 520 500 450 430

2 500 480 480 465 480 470 470 455 480 460 410 390

3 430 410 410 395 410 400 400 385 410 390 340 320

Divize: Kladkový luk

Kategorie

VT žáci žákyně žáci žákyně

M 570 550 550 535 550 540 540 525 550 530 480 460

1 555 535 535 520 535 525 525 510 535 515 465 445

2 540 520 520 505 520 510 510 495 520 500 450 430

3 500 480 480 465 480 470 470 455 480 460 410 390

Divize: Holý luk

Kategorie

VT žáci. žákyně. žáci. žákyně.

M 510 490 490 475 490 480 480 465 480 460 410 390

1 460 440 440 425 440 430 430 415 430 410 360 340

2 400 380 380 365 380 370 370 355 370 350 300 280

3 310 290 290 275 290 280 280 265 260 240 210 190

Starší Mladší

Starší Mladší

Muži. Senioři Ženy. Seniorky Junioři. Juniorky.

Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.

Kadeti. Kadetky.

Junioři. Juniorky. Kadeti. Kadetky.Muži. Senioři Ženy. Seniorky

Starší Mladší
Muži. Senioři. Ženy. Seniorky.
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