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Český lukostřelecký svaz 
Sportovně technická komise 
 
 
 
Statut rozhodčích lukostřelby 
 
Rozhodčím lukostřelby se může stát každý člen Českého lukostřeleckého svazu starší 18 let, 
který se zúčastnil školení rozhodčích, složil úspěšně předepsané zkoušky a slib rozhodčího. 
Kandidáti se přihlašují na školení písemně buď sami nebo prostřednictvím svého klubu či 
oddílu. Výběr kandidátů provádí komise rozhodčích lukostřelby. 
Organizaci školení, doškolení a seminářů zajišťuje ČLS prostřednictvím své komise 
rozhodčích lukostřelby. 
 
Odbornost rozhodčího (třída): 
Rozhodčí III. třídy - kandidát rozhodčího lukostřelby, který absolvoval školení rozhodčích a 
úspěšně složil zkoušku. 
Rozhodčí II. třídy -  řádně jmenovaný rozhodčí III. třídy, který vykonával činnost rozhodčího  
nepřetržitě alespoň tři roky  a v tomto období rozhodoval alespoň na 12 závodech uvedených 
v kalendáři závodů, absolvoval školení na zvýšení odbornosti a úspěšně složil zkoušku. 
Rozhodčí I. třídy - řádně jmenovaný rozhodčí II. třídy, který vykonával činnost rozhodčího 
nepřetržitě alespoň dva roky od data jmenování do II. třídy a v tomto období rozhodoval 
alespoň na 8 závodech uvedených v kalendáři závodů, absolvoval školení na zvýšení 
odbornosti a úspěšně složil zkoušku. 
Kandidát mezinárodního rozhodčího - může se jím stát rozhodčí I. třídy, který vykonával 
činnost rozhodčího nepřetržitě alespoň tři roky na národních závodech, osvědčil se svými 
teoretickými i praktickými znalostmi a ovládá alespoň jeden z oficiálních jazyků FITA. Návrh 
na jmenování podává komise rozhodčích lukostřelby prostřednictvím ČLS komisi rozhodčích 
FITA. 
Mezinárodní rozhodčí - je jmenován z řad kandidátů mezinárodních rozhodčích podle 
platných předpisů FITA. 
 
Pravomoc rozhodčích : 
Rozhodčí III. třídy - může samostatně řídit závody místního významu nebo typu „veřejný 
závod“ uvedené v kalendáři závodů, a to terčové sestavy F/Kr, Ž, Ž/Kr , halové a terénní 
sestavy. V ostatních závodech působí jako rozhodčí (ne jako hlavní). Ve výjimečných 
případech může spolurozhodovat i na závodech mistrovských. 
Rozhodčí II. třídy - může samostatně řídit národní závody uvedené v kalendáři závodů. 
Nemůže však samostatně řídit závody evidované FITA a mistrovské závody. Na těchto 
závodech může působit jako rozhodčí (ne jako hlavní). 
Rozhodčí I. třídy - může samostatně řídit všechny závody národního významu na území 
České republiky uvedené v kalendáři závodů včetně závodů evidované FITA. Nemůže však 
samostatně řídit mezinárodní závody pod hlavičkou FITA nebo EMAU. Na těchto závodech 
může působit jako rozhodčí (ne jako hlavní). 
Kandidát mezinárodního rozhodčího - může samostatně řídit všechny závody na území 
České republiky uvedené v kalendáři závodů. Na závodech, na které byl delegován komisí 
rozhodčích FITA působí podle rozhodnutí FITA. 
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Mezinárodní rozhodčí - může samostatně řídit všechny závody na území České republiky, 
závody na které byl pozván jiným národním svazem nebo delegován komisí rozhodčích 
FITA. 
 
Školení, doškolení, semináře - výchova rozhodčích. 
Školení rozhodčích slouží k získání odbornosti rozhodčího a zvýšení třídy.  
Doškolení rozhodčích slouží k obnovení třídy či prodloužení platnosti. Součástí školení a 
doškolení jsou vždy zkoušky. Platnost třídy je stanovena na 4 roky. Rozhodčí není povinen si 
třídu zvyšovat. 
Seminář slouží k získání nových poznatků z pravidel a řádů. 
Školení, doškolení nebo seminář se koná podle potřeby, nejméně však jednou za 2 roky. 
Pokud je rozhodčí pozván na školení, doškolení nebo seminář a nemůže se dostavit, je jeho 
povinností písemně se omluvit. 
 
Delegování rozhodčích. 
Na závody uvedené v kalendáři závodů deleguje rozhodčí komise rozhodčích s přihlédnutím 
k požadavkům oddílů či klubů, možnostem rozhodčích a potřebám komise rozhodčích.Na 
mistrovské závody zásadně deleguje rozhodčí komise rozhodčích.V kalendáři lukostřeleckých 
závodů je na prvním místě uveden hlavní rozhodčí. 
   
Povinnosti rozhodčích. 
V průběhu platnosti třídy (4 roky) je rozhodčí povinen se alespoň jednou zúčastnit školení, 
doškolení, nebo semináře. Pokud se tak nestane bude rozhodčímu I. a II. třídy snížena 
odbornost o 1 stupeň na dobu dvou let, rozhodčímu III. třídy bude pozastavena činnost. 
Opětovné zařazení do původní třídy je podmíněno účastí na školení či doškolení. 
Ostatní povinnosti jsou dány soutěžním řádem a jeho doplňky, schválenými pravidly 
lukostřelby a ustanoveními tohoto statutu. 
Rozhodčí je povinen dostavit se k závodu, pokud byl pořadatelem pozván písemně zaslaným 
rozpisem závodu, v termínu uvedeném v rozpise závodu. 
K závodu se musí dostavit včas tak, aby mohl splnit všechny povinnosti související s řádným 
průběhem závodu. 
Rozhodčí se v žádném případě nemůže zúčastnit závodu jako střelec. 
Pokud se delegovaný a řádně pozvaný rozhodčí nemůže k závodu dostavit, je povinen za sebe 
zajistit náhradu - rozhodčího takové třídy, která odpovídá „Pravomoci rozhodčího“. Změnu je 
povinen nahlásit pořadateli a komisi rozhodčích. Ve výjimečných případech může požádat 
komisi rozhodčích o delegování jiného rozhodčího. 
 
Hlavní rozhodčí. 
Před závodem převezme od pořadatele seznam střelců a rozlosování střelců a je přítomen při 
nástupu závodníků. Spolu s dalšími  rozhodčími provede kontrolu střeliště a všech náležitostí 
závodu. Během závodu řídí činnost rozhodčích, řídícího střelby a dbá, aby byla řádně 
dodržována pravidla lukostřelby, řády a předpisy včetně rozpisu závodu. Dbá na zajištění 
bezpečnosti všech účastníků i diváků. Po skončení závodu se zúčastní závěrečného nástupu a 
vyhlášení výsledků závodu. 
Řídí celý závod po sportovní stránce. Do organizace závodu nezasahuje. Připomínky a přání 
týkající se zabezpečení hladkého průběhu závodu vznáší na ředitele závodu. 
Do zprávy o závodě poznamená všechny své poznatky tak, jak uzná za vhodné a potřebné. 
Pokud není pořadatelem zpráva o závodě vyhotovena zašle své připomínky komisi 
rozhodčích. 
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Podepíše výsledkové listy dlouhodobých soutěží. Svým podpisem pouze odsouhlasí platný 
seznam přítomných závodníků  podle doložené soupisky družstev a potřebný počet závodníků 
pro danou soutěž. 
 
Rozhodčí. 
Podléhá hlavnímu rozhodčímu, rozhoduje podle platných pravidel a řádů. O opatřeních, která 
provádí musí informovat hlavního rozhodčího, v případě nutnosti se s ním nejdříve poradí. 
 
Řídící střelby. 
Podléhá hlavnímu rozhodčímu, ovládá signalizační zařízení k řízení střelby. Je určen 
pořadatelem po dohodě s hlavním rozhodčím. Při mistrovských a FITA STAR závodech musí 
tuto funkci vykonávat řádně jmenovaný rozhodčí. Při ostatních závodech  je toto opatření 
doporučeno. 
 
Dochvilnost. 
Všichni delegovaní rozhodčí jsou povinni se dostavit k závodu včas tak, aby mohli splnit 
všechny povinnosti související s kontrolou střeliště a vyřídit administrativní záležitosti 
potřebné k řádnému průběhu závodu, pokud se týkají jejich pravomoci a působnosti. 
Nedostaví-li se hlavní rozhodčí do začátku tréninku, může trénink začít za řízení dalšího 
delegovaného rozhodčího. Po uplynutí čekací doby 15 minut, přebírá tento rozhodčí všechna 
práva a povinnosti hlavního rozhodčího, i když je jeho odbornost nižší než odbornost 
delegovaného hlavního rozhodčího. Je-li nezbytně nutné doplnit počet rozhodčích, lze tak 
učinit po dohodě s pořadatelem podle místních možností. 
Hlavní rozhodčí, který se dostavil opožděně, přebírá svou pravomoc tehdy, pokud není 
odstřílená polovina šípů toho dne závodu. Po této době působí jako rozhodčí. 
Převezme-li řízení závodu rozhodčí nižší třídy, než je dáno statutem, výsledky tohoto závodu 
jsou platné (výjimečně). V případě, že funkci rozhodčího na závodě vykonávala osoba, která 
není řádně jmenovaným rozhodčím, výsledky závodu jsou neplatné. 
 
Práva rozhodčího. 
Hlavní rozhodčí rozhoduje s konečnou platností o  

- nepřipuštění závodníka k závodu (např. nesplněním podmínek pořadatele, nebo      
náčiní střelce neodpovídá pravidlům, nebo střelec je nezpůsobilý např. v  důsledku      
požití alkoholu, atd.) 

 -     vyloučení závodníka ze závodu 
- přerušení závodu z vážných důvodů 
- regulérnosti střeliště 

 -    předčasném ukončení závodu z vážných důvodů 
 -    hodnotě sporného zásahu na terči, pokud nejsou na závod delegováni alespoň  
      tři rozhodčí. 
Připomínky a postihy závodníků uplatňuje rozhodčí zpravidla prostřednictvím kapitánů 
družstev. 
 
Doporučené oblečení rozhodčího. 
Ženy - šedá sukně, bílá halenka, tmavomodré sako.Halenka může být doplněna modrou  
vázankou. 
Muži - dlouhé šedé kalhoty, bílá košile, tmavomodré sako, modrá vázanka (motýlek). 
Viditelně umístěné označení rozhodčího (jmenovka). 
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Tento úbor je doporučen pro venkovní terčovou a halovou lukostřelbu. Pro terénní lukostřelbu 
je doporučeno vhodné oblečení do přírody s nápadným označením „Rozhodčí“ na rukávě 
nebo na zádech. 
Hlavní rozhodčí může povolit i jednotnou úlevu v oblečení rozhodčích. 
 
Vybavení rozhodčího 
Tužka nebo pero píšící červeně, píšťalka, lupa, stopky, zápisník, metr, měrka na měření 
průměru šípů, mince na losování, žlutá a červená karta, platná pravidla lukostřelby, průkaz 
rozhodčího ČLS. 
Pomůcky, které zajišťuje pořadatel - pásmo nebo dálkoměr, siloměr. 
 
Změny. 
Všechny změny, jako ztráta průkazu rozhodčího, změna adresy či jiné osobní změny, je 
rozhodčí povinen písemně oznámit komisi rozhodčích buď přímo nebo prostřednictvím 
sekretariátu ČLS. 
 
Neplnění povinností a nekázeň. 
Nekázeň či hrubé porušení povinností řeší vždy disciplinární komise rozhodčích a určuje i 
nápravná opatření. Může rozhodčímu i zastavit činnost na určitou dobu nebo vyjmout 
rozhodčího z evidence řádně jmenovaných rozhodčích. 
 
Odměny a úhrada nákladů. 
Rozhodčí má nárok na uhrazení cestovného, nákladů na ubytování a stravování podle platné 
vyhlášky o cestovních náhradách. Má právo na vyplacení odměny za rozhodování podle 
platného sazebníku odměn rozhodčích lukostřelby vydaného ČLS. 
 
Komise rozhodčích. 
Komise rozhodčích vede evidenci všech rozhodčích, vyhodnocuje jejich činnost a sleduje 
platnost jejich odbornosti. Stará se o výchovu nových rozhodčích a doplňování vědomostí 
stávajících rozhodčích. K tomu připravuje školení, doškolení a semináře rozhodčích, o 
finančních úhradách rozhodne předsednictvo ČLS. 
 
 

Schváleno Valným shromážděním  ČLS dne 7.4.2001 a nabývá účinnosti dnem schválení. 
Ode dne schválení pozbývá platnost stávající statut rozhodčích. 

 

Ing. Masár Ján předseda STK ČLS                                            Praha dne 7.4.2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slib rozhodčího. 
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Slibuji, že budu čestně vykonávat funkci rozhodčího lukostřelby. 
Tuto činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího svědomí, vždy v souladu se schválenými 
pravidly, řády a směrnicemi mezinárodní federace FITA a Českého lukostřeleckého svazu. 
Podle svých možností budu dbát o rozvoj lukostřelby v České republice. 
Při rozhodování na závodech se budu řídit zásadami fair play a zdravým rozumem. 
 
Tak slibuji. 
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