
Usnesení z Náhradního Valného shromáždění 
26.10.2013 Zátopkova 10/2, Praha 6 Strahov 

 

1. VS schválilo 

 

- přijetí nového člena SLK JIM Archery – Kyšice 

- čestné členství: Mariana Schusse 

     Františka Hadaše staršího 

     Magdaleny Majarové 

     Mileny Klausové 

     Jaroslavy Šeflerové 

     Bohumíra Trčky 

     Emila Weisse 

     Marie Novákové  

 

-    úpravu střelby eliminačních soutěží družstev na MČR dle platných  

 pravidly WA od terčové sezony 2014. 

 

-    Termíny a technická zabezpečení vrcholných závodů 

 Halová lukostřelba 

 8.- 9.3.2014     22.MČR žáků LK Arcus Plzeň  

 15.3.2014        Přebor žactva do 10 let LK TJ Sokol Šanov 

 16.3.2014        MČR Sprostic Handicap LK Arcus Plzeň 

  22.-23.3. 2014  24.MČR dorostu Vítkovická střední o.p.s. 

 29.-30.3. 2014  24.MČR dospělí LO TJ Start Brno 

 Terčová lukostřelba 

 14.6.2014   Přebor žactva do 10. let  LK CERE 

 21.-22.6. 2014  23. MČR žactva  1.LK Plzeň 1935 

 13.-14.9. 2014  80. MČR dospělí a dorost LK ESKA Cheb 

 Terénní lukostřelba 

 20.9. 2014   15. MČR žactva  1.LK Plzeň 1935 

 27.-28.9.2014  23. MČR dorostu a dospělých SK Start Praha  

 3D lukostřelba 

 6.9. 2014   3. MČR dorostu a dospělých 1.Královský LK Praha 

 

-    Termíny dlouhodobých soutěží 

 

 Jednotlivá kola pro terčovou lukostřelbu 

 Dorost a žáci 

 1.kolo 1.4.- 18.6. 2014 

 2.kolo 18.5. – 31.8. 2014 

 3.kolo 15.7. – 15.10. 2014 

 Dospělí 

 1.kolo 1.4. – 18.5. 2014 

 2.kolo 19.5. – 29.6. 2014 

 3.kolo 30.6. – 10.8. 2014 

 4.kolo 11.8. – 15.10. 2014 

 Jednotlivá kola pro halovou lukostřelbu 

 Dorost a žáci 

 1.kolo 1.11. – 29.12. 2013 

 2.kolo 30.12.2013 – 16.2.2014 

 3.kolo 3.2. – 31.3. 2014 

 Dospělí 

 1.kolo 1.11. – 29.12. 2013 

 2.kolo 30.12.2013 – 16.2.2014 

 3.kolo 17.2. – 31.3.2014 



 I. liga mužů a Liga žen 

 1. kolo 31.5. 2014 SK Start Praha 

 2. kolo 28.6. 2014 LO TJ Start Brno 

 3. kolo 2.8. 2014 LO TJ Mariánské Hory Ostrava 

 4. kolo 23.8. 2014 LK Arcus Plzeň 

 

-    Sestavy pro dlouhodobé soutěže 

 Přebor mužů a žen  sestava WA/kr 

 Liga dorostu  sestava  WA 720 - 70, WA 720 - 60 

 Přebor dorostu  WA/kr 

 Liga dospělých WA 720 - 70, WA 720 -  60, WA 720 -  50 

 Přebor žactva   

 ml. Žáci ŽWA 720 ml. Žáci 72 šípů – 36 šípů - terč 122cm - 30m (6x6 nebo 3x12) 

                   36 šípů – terč 80 cm – 20m (6x6 nebo 3x12) 

 st. Žáci ŽWA 720 kr st. Žáci 72 šípů – 36 šípů – terč 80 cm – 30m (6x6 nebo 3x12) 

                    36 šípů – terč 80 cm – 20m (6x6 nebo 3x12) 

-    Kvalifikační sestavy pro MČR 

 ml. Žáci ŽWA 720 ml. Žáci    72 šípů – 36 šípů - terč 122cm – 30m  (3x12) 

                     36 šípů – terč 80 cm – 20m (3x12) 

 st. Žáci  ŽWA 720 st. Žáci      72 šípů – 36 šípů – terč 122cm – 50m (3x12) 

                      36 šípů – terč 80 cm – 30m (3x12) 

 

-   článek Soutěžního řádu 4.4  Účast na závodě  

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

 hostování.  

 Mimořádní individuální člen startuje sám za sebe.  

 Volně hostující závodník startuje za svůj LO(LK) a v dlouhodobých soutěžících za 

 LK (LO).  

 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 pro danou lukostřeleckou sezónu.  

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

 závodu i prostor střeliště vykázány. 

 

      - Zařazení mix týmů do soutěží MČR terčová  –  Smíšená družstva (2 členná 

 družstva, střelci jsou opačného pohlaví) se budou přihlašovat před zahájením 

 kvalifikace a budou klubová (příp. hostování dle Hostovacího řádu). Z výsledků 

 kvalifikace na MČR se vezme prvních (max.) 8 družstev, z nichž se sestaví pavouk 

 do eliminací.  

 Platí pro všechny kategorie. 

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

 Vítězové získají titul Mistra ČR v mix teamu. 

 

      - Návrh na sjednocení formátu kvalifikační sestavy pro divize RL na F70, namísto 

 távající FITA, a to jak pro MČR, tak pro ligové soutěže. Sestavy pro MČR 

dospělých a dorostu by tak byly F70/F60/F50 dle příslušných kategorií, a sestavy 

pro všechna čtyři ligová kola by byla stejná, tedy F70/F60/F50 

 

   -      Zrušit 3. kolo družstev juniorů a kadetů v přímém utkání a pořádat ho 

 korespondenčně. 

 Zůstávají 3 ligová kola v korespondenčním provedení. 

 



-    Změnu soutěže družstev v rámci terénní MČR dospělých, a to převzetí pravidel WA 

–   vzor Terénní liga, Krakonošův pohár. 

Smíšená družstva 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. 

 

- Změna finálových a eliminačních kol MČR pro kadety HL, RL  –  úprava vzdáleností  

– kadeti/kadetky RL střílí z modrého kolíku, kadeti/kadetky HL střílí ze žlutého 

kolíku. 

 

- Návrh zařazení nových soutěží do poháru a žebříčku ČLS  

 Zařazení terénní sestavy T 24 (12 + 12) a T 48 (24 + 24)  

 

-    Návrh na úpravu soutěže 3D        

Soutěž 3D se  bude střílet na sestavu na 2x24 figur, a to: okruh 24 figur 

 střílený po  dvou šípech v sadě (v případě terče s nejmenší velikostí komory 

budou tyto figury zdvojené) 

 

-    Sjednocení názvu Terénní liga a Kladková liga 

     -    Nošení reprezentační oblečení i jeho části na českých závodech není povoleno. 

 Sankcí při porušení tohoto pravidla je nepřipuštění střelce k závodu bez nároku na 

 vrácení startovného.   

     -    Upravování a dopisování soupisek 

 Z vyšší soutěže není možno přesouvat střelce do nižších soutěží (obráceně to lze). 

 Nelze hostovat střelce již napsaného na jiné soupisce jiného LK/LO. Doplnění 

 nového střelce je možné, není-li uveden na žádné soupisce. Omezit počet přesunů 

 jednoho střelce, max. 1 přesun / 1 osoba / 1sezóna. 

 Platnost od 20. března 2014. 

 

    -   Změnu v soutěži Liga kladkových luků - počet závodníků na soupisce na počet 

 neomezený. Uvedení na výsledkovém listě tří závodníků-členů LO (LK) nebo 

 kombinace dvou členů LO (LK) a hostujícího závodníka. Z toho bodují právě 2 

 s nejvyšším výsledkem. 

 

2. VS vzalo na vědomí 

 - právní změnu LK ESKY Cheb 

 

3. ukládá STK  

- Přejmenovat stávající sestavy FITA na sestavy WA v oblasti rekordů a upravit 

soutěže jednotlivců i družstev na MČR dle závěrů Aktivu STK. 

- Informovat kluby do 15.4.2014 o úpravě střelby eliminačních soutěží družstev na 

MČR dle platných pravidly WA. 

 

 

 

 

 

Helena Bauerová 


