
ZMĚNA 
Nominační kritéria ČLS pro rok 2009 

Kategorie: juniorky, junioři, kadetky, kadeti 
 

 
JC 2.kolo 30.6. – 4.7.2009 Serzana, ITA, FITA  
Nominační kritérium: Nejvýše 4 lukostřelci dané kategorie a divize. 
Na vlastní náklady: Určeno pro řádnou reprezentaci ČLS kategorií dorostu, s možností o doplnění o 
lukostřelce, kteří v sezóně 2008 dosáhli průměru ze tří výsledků příslušné sestavy FITA: 
 
dorostenci RL / kadeti RL 1180 bodů  
dorostenky RL  / kadetky RL 1180 bodů  

 
 
 
MS terčová 12. – 19.7.2009 Ogden USA 
 
Nominační kritérium: Nejvýše 3 lukostřelci dané kategorie a divize. 
S příspěvkem ČLS na náklady výjezdu je plánován výjezd 1 lukostřelce nebo lukostřelkyně 
s nejhodnotnějším výsledkem sezóny 2008 průměru ze tří výsledků příslušné sestavy FITA. 
 

Na vlastní náklady Určeno pro řádnou reprezentaci ČLS kategorií dorostu, s možností  doplnění o 
lukostřelce, kteří v sezóně 2008 dosáhli průměru ze tří výsledků příslušné sestavy FITA, podmínkou 
výjezdu na vlastní náklady je složení 100% nákladů na výjezd do 25.3.2009 : 
 
dorostenci RL / kadeti RL 1180 bodů 
dorostenky RL  / kadetky RL 1180 bodů 
dorostenci C / kadeti C 1250 bodů 
dorostenky C  / kadetky C 1250 bodů 

 
 

 



 

ME terénní, 18. – 23.8. 2009 Champagnac, FRA 
 
Nominační kritérium: účast nejvýše 3 lukostřelci v kategorii muži, ženy, junioři, juniorky  
a divizi RL, HL, C. 
Společný výjezdu dospělých a dorostu s příspěvkem ČLS.  
S příspěvkem ČLS je plánován výjezd jednoho lukostřelce s nejhodnotnějším výsledkem 
kategorie muž/žena RL, HL, C a s příspěvkem ČLS je plánován výjezd jednoho lukostřelce 
s nejhodnotnějším výsledkem kategorie junior/juniorka RL, HL, C. 
 
Termín nominace do 29.6.2009 
 
MS 3D terénní, 15.9. – 19.9. 2009 Latina ITA 
 
Nominační kritérium: účast nejvýše 3 lukostřelci v dané kategorii a divizi. 
Společný výjezdu dospělých a dorostu na vlastní náklady.  Nominace se bude řídit dle 
aktuálního řebříčku, nominováni budou střelci s nejvyššími výsledky. 
 

Termín nominace do 13.7.2009 
 
Schváleno P ČLS dne : 18.3.2009 


