
Usnesení  

Z Valného shromáždění Českého lukostřeleckého svazu dne 22.10.2011: 

 

1. zvolilo:  

o mandátovou komisi – Filip Reitmeier, Šárka Krmášková 

o návrhovou komisi - Jan Šípek, Hana Vožechová 

 

2. příjímá do ČLS: 

o TJ LOS Opava 

 

3. schvaluje: 

o Kalendář lukostřeleckých závodů pro rok 2011/2012 (viz. příloha 

č. 1) 

o Uspořádání a rozpis soutěží pro rok 2011/2012 s úpravami (celé 

znění viz. příloha č. 2): 

1. Na MČR v halové lukostřelbě si senioři a seniorky mohou volit 

redukovaný či neredukovaný terč. Zvolený terč platí pro celý závod 

(kvalifikace i eliminace). Pokud nebude v přihlášce uvedeno jinak, bude 

střelci připraven plný 40 cm terč. 

2. V kvalifikaci střílená sestava na MČR žactva v terčové lukostřelbě pro 

starší žactvo je ŽFITA. 

3. V kvalifikaci střílená sestava na MČR dorostu v terčové lukostřelbě pro 

všechny třídy kladkového luku je F50. 

4. Střílená sestava pro dlouhodobou soutěž Ligu oddílových družstev 

dorostu v terčové lukostřelbě je FITA. Každému střelci se počítá střílená 

sestava odpovídající jeho věkové třídě. 

o Návrhy změn Soutěžního řádu předloženého STK ČLS: 

1. Postupový klíč pro dlouhodobé soutěže: 

Postup do vyšší soutěže je nabídnut tolika družstvům, kolik volných 

míst je ve vyšší soutěži. Pokud se některé postupující družstvo 

(některá družstva) nepřihlásí do soutěže, bude jeho (jejich) místo 

nabídnuto dalšímu družstvu (družstvům). Takto se postupuje, dokud 

není soutěž zcela naplněna. 

2. Sestupový klíč pro dlouhodobé soutěže: 

Družstvo na posledním místě na kterém je soutěž vyhlášena 

sestupuje do nižší soutěže. 



3. Set-systém na MČR žactva v halové i terčové lukostřelbě 

4. hostování na závodech - Na hostujícího střelce se bude pohlížet tak, že 

po celý průběh závodu je plně součástí hostitelského oddílu. 

• Veškeré formality (od prezence do vyhlášení výsledků) za 

střelce řeší kapitán hostitelského oddílu. 

• Hostující střelec je rozlosován jako člen hostitelského oddílu. 

• Všechny soutěže daného závodu střelec střílí pod 

hostitelským oddílem, takto je i vykazován ve výsledkové 

listině a směrem k médiím. 

• Přihlášku na závod provede mateřský oddíl, ale s jasnou 

informací, že střelec bude soutěžit za jiný tým. 

o Návrh na zavedení nových kategorií ve 3D předloženého klubem 

Pražské větve (viz. příloha č. 3). 

Pro divizi Jezdecký luk bude v sezóně 2011/2012 v sestavě 3D vyhlášen 

Žebříček a Pohár ČLS, avšak nebude se v této divizi vypisovat MČR. 

o Návrhy změn Soutěžního řádu předloženého klubem 1. LK Plzeň 

1935: 

1. Ukončení střelby: 

Výsledky do dlouhodobých soutěží nemusí být započítány, pokud o to 

vedoucí družstva do 5 dnů požádá STK. 

2. Mistrovství České republiky: 

Předsednictvo ČLS uzavírá s technicky zabezpečujícím LO (LK), smlouvu 

a to nejdéle do konce kalendářního roku. Ve smlouvě musí být jasně 

řečeny sankce při nedodržení technického zabezpečení ze strany LO (LK). 

3. Přebor České republiky: 

Předsednictvo ČLS uzavírá s technicky zabezpečujícím LO (LK), smlouvu 

a to nejdéle do konce kalendářního roku. Ve smlouvě musí být jasně 

řečeny sankce při nedodržení technického zabezpečení ze strany LO (LK). 

4. Soupisky družstev: 

Na soupisce je uvedeno u každého člena jméno a příjmení, rok narození. 

5. Změny termínů (dopsat odstavec): 

Jedinou výjimkou je předčasné ukončení závodu (viz. článek 4.7.1 

Ukončení střelby) nebo zrušení závodu pořadatelem. V tomto případě má 

družstvo 15 dnů na odstřílení opravného závodu. 

 

 



6. Doplnění sestav pro 3D okruh: 

 

 skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 

velikost komory nad 25 cm 20 - 25 cm 15 - 20 cm do 15 cm 

červený kolík 30 - 45 m 20 - 36 m 10 - 27 m 5 - 18 m 

modrý kolík 20 - 30 m 15 - 25 m 10 - 20 m 3 - 10 m 

bílý kolík 15 - 20 m 10 - 15 m 5 - 10 m 3 - 8 m 

 

 

o Doplnění žebříčku: 

Od sezóny 2011/2012 bude pro kategorie starších a mladších žáků  

vyhodnocován žebříček v 3D lukostřelbě. 

 

4. neschvaluje: 

o návrh nového uspořádání MČR, které předložilo STK 

o změnu statutu mistrovských přímých soutěží OD na Mistry ČR 

o střelbu mixed teamů na MČR 

o změny postupového klíče na MČR 

o vybírat do Poháru ČLS jen omezené množství závodů 

o Účast pouze jednoho družstva v dané kategorii za jeden oddíl na MČR 

o zrušení výkonnostních tříd 

o možnost zařazení družstva kadetek či juniorek mezi kadety či juniory 

o zařazení střílených sestav na MČR přímo do Soutěžního řádu 

o zjednodušení administrativy kolem jednorázového hostování 

o povýšení Směrnice k závazným dokumentům na řád 

 

5. ukládá: 

o P ČLS zpracovat podmínky pro změnu systému střelby družstev 

v terénní lukostřelbě dle pravidel FITA 

o P ČLS přepracovat Status rozhodčích lukostřelby a předložit ho na 

následujícím VS ČLS jako řád 

 

6. volí: 

o p. Jaroslava Dřízala za předsedu Revizní komise do příštího 

volebního VS ČLS 

 



 

7. doporučuje: 

o užívat na mistrovských soutěžích střídavou střelbu družstev 

  

 Zpracoval 24. 10. 2011: 

 Jan Šípek 

 

 

Doplnění Usnesení z VS 13.12.2011 


