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  Sportovně-technická komise 
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Všem oddílům a klubům       27.1.2011 

 

Vážení sportovní přátelé, 

předkládám vám návrh nového systému uspořádání MČR. 

Vyjádřete hlasováním svoji vůli a pokud hlasování dopadne kladně, lze tento systém MČR 
uplatnit již v letní sezóně 2011 a to na zářijových MČR dospělých a dorostu v terčové 
lukostřelbě. 

P ČLS tento návrh podporuje, avšak je na vás, na oddílech a klubech, abyste vyjádřily svůj 
konečný verdikt. 

Upozorňuji, že není možné takto zorganizovat připomínkové řízení k předkládanému návrhu, 
takže jde pouze o jednoznačné vyjádření vašeho názoru k návrhu a to: 

- souhlasím s návrhem 

- nesouhlasím s návrhem 

- zdržuji se hlasování 

 

Princip hlasování 

Každý oddíl nebo klub má počet mandátních hlasů stejný jako na VS ČLS vypočtený k datu 
1.11.2010 (tyto počty platí celou sezónu) plus jsou doplněny nové oddíly přijaté do ČLS a mínus 
oddíly, které v ČLS ukončily členství. 

Počty mandátních hlasů jsou uvedeny v příloze. 

Do výsledku hlasování budou započteny pouze mandátní hlasy oddílů a klubů, které se 
hlasování zúčastnily. 

Právo "veto" mají oddíly, které jednotlivá MČR zajišťují, protože přistoupily k zabezpečení 
MČR za jiných podmínek. 

Návrh bude odsouhlasen v případě, že bude pro návrh většina hlasujících oddílů (převedeno 
na mandátní hlasy) a oddíl zabezpečující konkrétní MČR nepoužije právo "veto", tj. nesouhlas. 

Vaše vyjádření-hlasování zasílejte na email STK ČLS nejpozději do konce února 2011. 

Hlasování a váš verdikt bude zveřejněn na webových stránkách ČLS. 

Dotazy rád zodpovím. 

 

S pozdravem 

Luboš Duchek 

předseda STK ČLS 
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Úvod 
Současný tradiční systém uspořádání MČR v terčové a halové lukostřelbě není příliš 

optimální z hlediska sportovní soutěživosti a nijak významně se neodlišuje od běžných závodů. 
To s sebou přináší malou atraktivitu pro samotné účastníky MČR i případné hosty a diváky, 
média. 

Hlavní zápory současného uspořádání: 

• neexistuje kvalitní kvalifikace na MČR – podmínka jednoho absolvovaného závodu 
není žádným výkonnostním kritériem 

• zdlouhavá a nezajímavá kvalifikační sestava v úvodu MČR 

Existuje řešení, kdy je možné uspořádání MČR zcela zásadně zatraktivnit pro všechny 
zúčastněné tak, aby se stalo skutečně vrcholem sezóny a odlišovalo se od běžných závodů. 

Princip nového uspořádání 
Pro každou kategorii bude stanoven počet účastníků MČR na základě počtu účastníků 

v Poháru ČLS. To znamená, že pouze lukostřelec, který aktivně soutěží v průběhu celé sezóny a 
absolvoval tři a více závodů v dané kvalifikační sestavě, se může soutěží MČR zúčastnit. 

Zároveň závodní aktivita není jedinou podmínkou pro účast na MČR, ale lukostřelec musí 
také dosahovat nějaké úrovně co do výkonnosti. 

Veškeré soutěže na MČR budou probíhat pouze jako přímé souboje s konkrétním soupeřem 
jak v jednotlivcích, tak v družstvech, tj. odpadne kvalifikační sestava a místo ní budou k sobě 
přiřazeni přibližně výkonnostně srovnatelní soupeři podle výsledků Poháru ČLS, tj. podle 
kvalifikace a přípravy na MČR v průběhu celé sezóny. 

První část MČR - základní kolo, bude v jednotlivcích probíhat formou soubojů každý 
s každým ve skupinách. Čtyři nejlepší střelci z každé skupiny pak postoupí do eliminací, které 
proběhnou standardním způsobem. 

Soutěž družstev bude probíhat jen v eliminační části a pozici pro eliminace určí součet bodů 
členů družstva z Poháru ČLS (tři nejlepší výsledky, max.čtyři přihlášení střelci v družstvu). 

Přednosti nového uspořádání 
Z výše uvedeného principu vyplývají fakta, v čem by měly být přednosti nového uspořádání 

MČR: 

• kvalifikace na MČR bude probíhat celou sezónu 

• každý výsledek na každém závodě je důležitý – rozhoduje o postupu na MČR a 
určuje okruh soupeřů v základní části 

• další motivace a soutěživost pro lukostřelce v průběhu celé sezóny – svými výsledky 
si zajistit start a výchozí pozici na MČR 

• vysoká atraktivnost soutěží MČR – méně odstřílených šípů, ale větší soutěžní náboj 

• jednodušší technické zabezpečení závodu 

• časová úspora 
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Technické detaily 
V následujících kapitolách budou rozebrány konkrétní principielní a technické aspekty 

nového uspořádání MČR. 

Přihlášky 

Přihlásit na MČR se může každý lukostřelec, který je klasifikován v Poháru ČLS. 

Jeho účast však bude ještě potvrzena komisí STK viz další kapitola. 

Stejné kritérium platí pro přihlášení oddílového družstva – družstvo mohou utvořit jen střelci 
evidovaní v Poháru ČLS podle schválených pravidel o míchání kategorií (plus možnost jednoho 
hostujícího člena). Členové družstva nemusí soutěžit v soutěži jednotlivců a neplatí pro ně žádné 
výkonnostní omezení. 

Stanovení počtu soutěžících v kategoriích 

Ve stanovený den D (nejpozději 14 dnů před konáním MČR) bude komisí STK stanoven 
počet soutěžících v každé kategorii na základě počtu účastníků v Poháru ČLS a konkrétních 
počtů přihlášených závodníků. 

Princip: počet účastníků v kategorii v Poháru ČLS v kvalifikační sestavě bude omezen na 
počet 32, 24, 16, 12, 8 nebo 4 (resp. 3-2). Střelci v tomto limitu mají účast na MČR zajištěnou, 
přihlášení „pod čarou“ jsou v pozici náhradníka. Náhradník může startovat na MČR v případě, 
že se některý účastník „nad čarou“ nepřihlásí.  

Pokud se střelec z MČR odhlásí po dni D nebo na MČR nepřijede, jeho místo zůstane 
nevyužité. 

Protože účast na MČR je podmíněna kvalitní kvalifikací, lze připustit, aby soutěž o titul 
Mistra ČR proběhla i při účasti dvou účastníků v kategorii. Udělen by byl jen Mistrovský titul a 
zlatá medaile (při účasti alespoň tří střelců všechny tři medaile). 

Příklad: v kategorii Reflexní luk Muži je v Poháru ČLS v kvalifikační sestavě FITA 
evidováno 40 střelců. Počet účastníků pak tedy bude stanoven na 32 oprávněných a 8 
náhradníků. Dva střelci v oprávněné skupině nejsou přihlášeni, první dva přihlášení náhradníci 
(s nejlepším výsledkem Poháru ČLS) doplní skupinu opět do celkového počtu 32. Pokud nebude 
nikdo z náhradníků přihlášen, zůstane počet účastníků 30. 

Pokud budou mít dva nebo více střelců stejný počet bodů na posledním postupovém místě, 
rozhodne o jejich možnosti startu na MČR průměr z více nejlepších nástřelů, tj. 4, 5 atd. Pokud 
tento průměr nebude možné stanovit, rozhodne průměr ze dvou nejlepších nástřelů nebo jako 
poslední kritérium nejlepší nástřel. Pokud i nadále bude existovat shoda (extrémní případ), 
rozhodne los (provede komise STK). 

Oddílová družstva budou utvořena podle přihlášek (3 nejlepší výsledky Poháru ČLS z max. 4 
členů) a jejich počet zarovnán na 16, 8 nebo 4 (resp. 3-2). 

Pokud budou mít dvě nebo více družstev stejný počet bodů na posledním postupovém místě, 
bude uplatněn stejný princip jako u jednotlivců aplikovaný na jednotlivé členy družstva. 
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Základní kolo jednotlivců 

Z potvrzených a přihlášených účastníků MČR budou vytvořeny skupiny základního kola, 
princip viz Příloha č. 1. Skupina bude čítat maximálně 8 členů. Ve skupině proběhnou souboje 
každý s každým a čtyři nejlepší ze skupiny postupují do eliminační části MČR. 

Souboje proběhnou formou setů na 3 sady a 6 šípů, pro divizi reflexní luk na 70/60m a terč 
122 cm, pro kladkový luk na 50 m a plný nebo redukovaný terč 80 cm. 

O pořadí střelce ve skupině rozhoduje počet získaných bodů - 2 body za vítězství, 1 bod za 
remízu, 0 bodů za porážku. Pokud budou mít členové skupiny stejný počet bodů, bude dalším 
rozhodujícím kritériem vzájemný zápas. Pokud ani pak nebude možné stanovit jednoznačné 
pořadí, rozhodne součet nástřelů za všechny zápasy. Pokud i potom bude shoda, následuje 
rozstřel. 

V případě shody na poslední postupové pozici (čtvrté místo) bude uplatněn vždy pouze 
rozstřel. 

Rozdělení do skupin provede STK a zveřejní na webových stránkách ČLS 

Před zahájením MČR budou tedy známé a zveřejněné po jednotlivých kategoriích jména a 
počty účastníků a jejich rozdělení do skupin v soutěži jednotlivců, počty a jména družstev a 
jejich nasazení do pavouka pro eliminace. 

Eliminační část 

Eliminace v jednotlivcích i družstvech proběhne standardním způsobem, tj. vyřazovací 
souboje dle pavouka (kladkové luky terče hit/miss na 50 m). 

Určení pořadí střelce 

Pořadí závodníků, kteří postoupí do eliminační části, bude určeno tímto systémem. Závodníci, 
kteří nepostoupili do eliminací, budou vykazováni shodně na dalším místě. 

Příklad: na MČR se kvalifikovalo 32 střelců v dané kategorii, prvních 16 bude mít konkrétní 
pořadí podle eliminací, ostatní střelci se umístí shodně na 17. místě. 

Časové a věcné uspořádání 

V příloze č. 2 je uveden příklad simulace časového a věcného nového uspořádání MČR (dle 
kategorií MČR dospělých v terčové 2010) včetně principu soubojů každého s každým. 

Bude vhodné, aby první den MČR proběhlo základní kolo jednotlivců a eliminace až do 
semifinále. Druhý den by pak proběhly finále jednotlivců a soutěž družstev. Takové schéma 
zajistí vyvrcholení MČR ve druhém dni a jeho včasné ukončení. 

Dotace 
Nový systém uspořádání částečně eliminuje počet účastníků MČR, proto by bylo vhodné 

ekonomicky vypomoci technicky zabezpečujícímu oddílu, a to zvýšením dotace na MČR o 50 
procent, tj. na 6 000 Kč. 

 



ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ  Sportovně-technická komise 

   6/6 

Technické zabezpečení 
Technické zabezpečení závodu není náročné na organizaci průběhu závodu a co do 

personálního obsazení, ale je nutná precizní příprava před závodem – vytvoření podrobného 
časového harmonogramu, bodovaček a jmenovek střelců, tabulek. 

Základní náležitosti: 

• podrobný časový plán a schéma střelnice na oba dny 

• vyvěšení tabulek, rozpisu zápasů ve skupinách na nástěnku pro orientaci střelců, kdy 
kdo kde střílí 

• vytvoření bodovaček pro základní kolo – jeden zápas = jedna bodovačka 

• jmenovky na metu pro každého střelce podle kategorie s údajem výchozí pozice ve 
skupině (RM - A1,  RM - A2, … RW - C1, RW - C2 …) 

• základní kolo – po každém zápasu sběr bodovaček a pořízení dat do tabulek (počet 
bodů v setu, nástřel, přidělení bodů za zápas), přeskupení jmenovek na metách pro 
další zápasy (mělo by dostačovat 6 lidí – 2 sběr bodovaček, 2 přeskupování 
jmenovek, 2 pořizování dat) 

Závěr  
Tento systém bude možné aplikovat již v letní sezóně 2011 pro MČR dospělých a dorostu v 

terčové, která se konají v září 2011 (kvalifikační sestava FITA). Pokud bude systém schválen 
ještě v zimě 2011, určitě mají všichni čas se na něj připravit. 

Aby bylo možné nový systém uspořádání aplikovat i na mistrovství žactva v terčové a všechna mistrovství 
v halové lukostřelbě (např.od sezóny 2012), bude ještě potřeba přijmout další opatření  - žáci v terčové mají 
mistrovství prakticky na začátku letní sezóny a nestihnou nastřílet více výsledků, v halové lukostřelbě je obecně 
problém s velikostí střelnic a se startem příliš mnoha obsazených kategorií i v současné podobě uspořádání. 

V blízké budoucnosti bude potřeba systém pořádání MČR změnit, zejména v halové lukostřelbě, protože počty 
kategeorií a střelců v nich jsou vysoké a je problém vměstnat tradiční uspořádání do dvou dnů ve velmi omezených 
prostorech a to zároveň pro jednotlivce i družstva. Neochota oddílů vůbec MČR zabezpečovat rok od roku vzrůstá a 
určitě je to jeden z důvodů. 

Řešením bude nasazení  vyšších výkonnostních limitů a pokusit se změnit tradiční formu uspořádání, protože 
např. kvalifikační sestava spotřebuje 50 procent času MČR a slouží pouze k rozřazení střelců do eliminací, kde 
vlastně teprve proběhne jádro MČR, tj. boj o medaile a tituly. 

 

V Plzni, 27.1.2011      Luboš Duchek 

 


