
usnesení z Náhradního valného shromáždéní
ČlS dne 20.10.2012 ve Sport Hotelu Hrotovice

Jan Čeny

October 20,2012

1 VS Čr,s Schválilo:
1. P ijetí p. Martina Hámora za čestného člena ČLS

2. P ijetí nov ch členri:

o vítkovická st ední ops
o Lukost elba Prostějov

r LK Jeseník

o Rexbolv s.r.o.

3. Termíny a technické zabezpečení vrcholn ch závodri:

(a) Halová lukost elba

r 21.Mistrovství ČR žactva v halové lukost elbě
9.-10.b ezna 2013 zabezpečí: LK ARCUS Plzeň

o 23.Mistrovství ČR doro.tu v halové lukost elbě
23.-24.bíezna20l3 zabezpečí: TJ Jiskra Humpolec

r 23.Mistrovství ČR dospel ch v halové lukost elbě
30.-31.b ezna 2013 zabezpečí: SK Lapačka Še.ov
(Hrotovice)

o P ebor ČR žactva do 10 let v halové lukost elbě 16.b ezna 2013
zabezpeóí: TJ Spartak Chrást

(b) Terčová lukost eiba:

o PŤebor ČR žactva do 10 let v terčové lukost elbě
15.června 2013 zabezpeóí:

r 22.Mistrovství ČR žactva v terčové lukost elbě
22.-23.óervna 2013 zabezpečí: LO TJ Mariánské
Hory Ostrava

o 22.Mistrovství ČR do.o.tu v terčové lukostŤelbě
I4.-I5.záíí 2013 zabezpečí: LK ARCUS Plzeíl

r 79.Mistrovství ČR dospěl ch v terčové lukost elbě
7.-8.záíí2073 zabezpeóí: LK Rokycany

(c) Terénní lukost elba:
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l l4.Mistrovství CR žactva v terénní lukost elbě
28.záíí 201,3 zabezpečí: TJ Spartak Chrást

r 22.Mistrovství ČR dospěl ch a dorostu v terénní lukost elbě
2l.-22.záíí 2013 zabezpečí: SK Start Praha

(d) 3D ]ukost elba:

o 2.Mistrovství ČR dospěll ch a dorostu ve 3D lukost elbě
28.záŤí 2013 zabezpečí: 1. KLK

4. Termíny a poŤadatelství pŤím ch mistrovsk,lrch závodri OD:

(a) Halová lukost elba

o l.liga OD mužri a Liga OD žen reflexní luk
3.ko1o - fináie 23,rinora 2013 zabezpečí: LK AR-
CUS PIzeň

(b) Terčová lukost elba

o I.iiga OD mužri a Liga OD žen reflexní luk
l.kolo (F70) l.června 2013 zabezpečí: SK Start
Praha
2.kolo (FITA) 29.-30,června 2013 zabezpečí:
S.kolo (F70) 27.července 2013 zabezpeóí: LO TJ
Mariánské Hory Ostrava
4.kolo (FITA) 24.-25.srpna 2013 zabezpeóí: SK
start praha

o Liga OD dorostu reflexní luk
3. kolo 24.-25 srpna 2013: SK Start Praha

5. Termíny kol dlouhodob; ch soutěží OD:

(a) Halová lukostŤelba - kombinované soutěže
l.kolo: lO.listopad 2012 - 3O.prosinec 2012
2.kolo: 31.prosinec 2012 - 17.rinor 2013
3.ko1o: 23.iinor 2013

(b) Halová lukostŤelba - korespondenční soutěže
l.kolo: l0.Iistopad 2012 - 26.prosinec 2072
2.ko1o: 27.prosinec2012 - 10. nor 2013
3.koio: 11.rinor 2013 - 31.b ezen 2013

(c) Terčová lukost elba - korespondenční soutěže
Dospělí:
1.kolo: 13.duben 2013 - 19.květen 2013
2.kolo: 20.květen 2013 - 3O.červen 2013
3.kolo: 17.červen 2013 - 11.srpen 2013
4.kolo: 12.srpen 2013 - 29.záŤí 2013
Mládež:
1.kolo: 13.duben 2013 - 9.červen 2013
2.kolo: 1O.červen 2013 - 4.srpen 2013
3.kolo: 5.srpen 2013 - 29.záŤí 2013

6. Žádosti o technické zabezpečení závodri v dalších letech
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. 80.MČR dospěl; ch v terčové lukost elbé 2014: TJ ESKA Cheb

o 24.MČR dospěl;ich v halové lukost elbé 201,4: LK Lapačka Šenov
(JihIava)

o 23.MČR dospětl ch a d,orostu v terénní lukost elbé 2014: SK Start
Praha

r 81.MČR dospěI ch v terčové lukost elbě 2015: LK ARCUS Plzeň

r Z4.MČR dospěl ch a dorostu v terénní lukost elbě 2015: LK ARCUS
Plzeň

7. Úpravy R 08 - Soutěžní rád:

(a) P esun st elcri z vyšší do nižší soutěže
Soupi,skE družsteu, str. 27 a 28, 6.1.2:
p euod záuodníka z družstua uyšší soutěže do družstua ni,žší soutěže lze
uskutečni,t na zó,kladě žádosti, LK (LO) kdykoli,u, ale tak, aby nemoltl
odst ílet uíce než l kota u obou soutěžích stejné di,u,ize. P euod hos-
tujících zd,uodn,ík , není pouolen.

(b) zaíazení seniorri do IL Ligy mužri a P eboru žen
OddíIoué družstuo, str. 20, čt. 5.1:

a j,iž nemá dostatečn počet zó,uodník , dané kategorie. Zároueň
oušem platí, že členoué družstua musí odst ílet stejnou kuali,fi,kační
sestauu s uyji,mkou t íd kadeti,/kadetky a juni,o i,/jun,iorkE. Vyji,mka
ddle platí pro sen,iory st ílející II. Li,gu muž , a také pro seni,orky
st ílející P ebor žen. V družstuu m že b t mari,mdlně jeden sen,ior
nebo jedna sen,iorka.

(c) poq šení Ligy dorostu na kombinovanou soutěž
Uspo ó,dání a rozpi,s soutěží, str. 12, čl. 2.3.2.:
Li,ga smíšenych oddílou ch družsteu dorostu (RL) bude probíhat kom-
bi,nouan m zp ,sobem. El,imi,nace se bude st ílet na 50 metr , na terč
o pr ,měru 80 cm neredukouan .

8. Terénní liga
Soutěže družstev v dlouhodobém uspo ádání
P ebor smíšen; ch oddílov ch družstev v terénní
Počet družstev: neomezeny
Kategorie: 1x reflexní luk a 1x kladkovlf luk a 1x hol luk
na v sledkovém listě mriže b t uvedeno 3 až 6 členri družstva (boduje je-
den nejlepší z každé divize)
Hostování dle P estupního a hostovacího ádu http l lcms.czecharchery.czf files/attachments/l0}ll9-
R09- Prestupni-a- hostovaci-rad. pdf
Sestava: terénní 24 terófl

9. Terénní liga
prímé soutěže
kvalifikačnízávod- "T" 24terči- základní terénní sestavy, 12 x 3 nez:námé
a 72 x 3 známé,, součet trí vlisledkli RL,KL,HL.
eliminační závod - finálová kola, t i členi družstva RL,KL,HL, tedy 3čIeni
x 4terče x Sšípy.
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Soutěž bude probíhat na 4 kola která budou up esněna do konce rinora
2013.
Podmínky ričasti:

o ádně p ihlášená družstva

o iukost eiecká licence členri družstev

o hlášení závodu na W.A. - ARROWHEAD

10. RozšíŤení terénní sestavy o divize IL a DL

Divize Instinktivní luk
Základní sestavy muži, ženy IL - žfuty kolík
Soutěž
"Žebííček" t ídy mužri a žen
Dlouhodobá soutěž "Pohár" t ídy muž ,, žen, kadetri, kadetek, juniorri,
juniorek, seniorri a seniorek

Divize Dlouh luk
Základní sestavy muži, ženy DL - bíl kolík
Soutěž
"Žebííóek" t ídy mužri a žen
Dlouhodobá soutěž "Pohár" t ídy muž , žen, kadetri, kadetek, juniorri,
juniorek, seniorri a seniorek
Materiálové vybavení st elcri se ídí pravidly WA.

11. Up esnění terénních sestav v soutěžním ádu
Pro zaíazení do poháru žeb íčku ČLS .e zapoéítávají pouze závody T 24
aŽr 24 Q2x3 známé vzdáIenosii -l 12x3 neznárné vzdálenosti)

12. Liga kladkov ch lukťr
6. 1. 1/*.2 Kladkoué lukg
Na soupi,sku lze uuést 2 záuodníkE - členE LO (LK) nebo komb,inaci, 1 člen
LO(LK) alhostující
zd,uodnft. Družstua mohou bEt smíšend.
Soutěží se pouze u p ím ch soutěžích.
Vy azouací kola se st ílí ndsledouně:
Utkdní se st ílí na 2l šíp na uzdólenost 50m na redukouan terč (80cm
R) - /r sadE po 6 šípech, 3 šípy na st elce s časouym limi,tem 2 mi,nutE na
sadu.
KaždE klub smí postaui,t pouze jedno družstuo.

13. Rozší it soutěže Pohár a Žebííóek do dvou sestav pro stávající divize a
t ídy.
"3D 24" sestava na 24 figur
"3D 2x24" sestava na 48 figur
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. 14. Mistrovství CR dospěl; ch a dorostu ve 3D lukost elbě.
Kategorie: rozší it o jezdeckl luk muži, ženy.
Sestava: kvalifikace 2x24 frglr a eliminace.

2 VS Čr,S Neschválilo:
1. Úpravy R 08 - Soutěžní ád:

(a) návrat volného hostování pro dorost a žactvo

3 VS Čr,S Bere na vědomí:
o VS ČLS bere na vědomí zprávl p edsedy ČLS

o VS ČLS bere na vědomí zprávu tevizní komise ČLS

4 VS Čr,S Zvolilo:
o za p edsedu ČLS: Ing. Zdeťtka Horáčka

o za místop edsedu: Ing. Jaroslava Páníka

o začIeny P-Čt S: Martinu Mackovou, Bc. Jana Šípku, Filipa Reitmaiera DiS.

r za p edsedu RK-ČI_,S, Martina Zahradníka (25 hlasri)

o za óIena RK-ČI_,S: Dušana Doležeia (23 hlasri)

5 VS CLS ukládá p edsednictvu CLS:
o Na pŤíštím VS ČLS zorganizovat volbu t etího člena RK-ČLS.

za návrhovou komisi:

^ Helena Bauerová /

Ing. Jančern; fl /
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