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Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2019/2020 

 
Soutěže spadající do řízení ČLS, pořádané ČLS a technicky zajišťované lukostřeleckými 

kluby (LK) a oddíly (LO) v souladu s Kalendářem lukostřeleckých závodů (KLZ) pro 

sezónu 2019/2020. 

 

Verze   Popis  

20191101 po VS ČLS, platná verze od 1.11.2019 

20200221 doplněno MČR v terénní lukostřelbě 

20200407 úprava na základě opatření v důsledku pandemie COVID-19 

20200511 úprava platná po uvolnění vládních opatření souvisejících s COVID-19 
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1 Halová lukostřelba 

1.1 Mistrovství České republiky 

1.1.1    28. Mistrovství ČR žactva v halové lukostřelbě 

Datum konání:  22.-23. únor 2020 

Místo:    Humpolec 

Zabezpečuje:  LO TJ JISKRA Humpolec 

Kategorie:    

 

reflexní luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

kladkový luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

holý luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

 

Sestava:   ŽH18  – starší žáci terče Ø 60 cm  

    – mladší žáci terče Ø 80 cm  

 

Soutěže:   vyřazovací souboje   - jednotlivci dle kategorií  

       - oddílová družstva  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, absolvovaný závod v sestavě ŽH18 do 

16.2.2020 včetně. 

 
 

1.1.2  30. Mistrovství ČR dorostu v halové lukostřelbě 

Datum konání:  1.- 2. únor 2020 

Místo:    Kostelec na Hané 

Zabezpečuje:  LO TJ Sokol Kostelec na Hané 

Kategorie:  

 

reflexní luk  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

kladkový luk  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

holý luk  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

 

Sestava:   H18  

Reflexní luk  – redukovaný terč Ø 40 cm RL 

Kladkový luk   – redukovaný terč Ø 40 cm KL 

Holý luk   – terč Ø 40 cm  

 

Soutěže:   vyřazovací souboje   – jednotlivci dle kategorií  

– oddílová družstva  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, účast v poháru ČLS do 31.1.2020 včetně. 
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1.1.3 30. Mistrovství ČR dospělých v halové lukostřelbě 

Datum konání:  7. – 8. březen 2020 

Místo:    Prostějov 

Zabezpečuje:  Lukostřelba Prostějov 

Kategorie:  

 

reflexní luk  muži, ženy, senioři, seniorky 

kladkový luk  muži, ženy, senioři, seniorky 

holý luk  muži, ženy, senioři, seniorky 

 

Sestava:   H18 

Reflexníluk  - Muži/Ženy redukovaný terč Ø 40 cm 

– Senioři/Seniorky plný terč Ø 40 cm, na žádost 

   Redukovaný terč Las Vegas  

Kladkovýluk  – redukovaný terč Ø 40 cm  

Holýluk  - plnýterč Ø 40 cm 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje  – jednotlivci dle kategorií  

– oddílová družstva  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, účast v poháru ČLS do 01.03.2020 včetně 

 

1.2 Přebor České republiky 

1.2.1    Přebor ČR žactva do 10 let v halové lukostřelbě 

Datum konání:  21. březen 2020 

Místo:    Bystřice 

Zabezpečuje:  SK Bystřice 

Kategorie:  

 

reflexní luk  žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-8 let, žákyně  

6-8 let  

holý luk  žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let 

 

Sestava:   ŽH10 - terče Ø 80 cm  

 

Soutěže:   pořadí z kvalifikace  - jednotlivci dle kategorií  

- oddílová družstva  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, absolvovaný závod v sestavě ŽH10 do 

15.3.2020 včetně  
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1.3 Soutěže družstev v dlouhodobém uspořádání 

1.3.1 Kombinované soutěže 

1.3.1.1 Termíny jednotlivých kol  

 
1. kolo   01. listopad 2019 - 22. prosinec 2019 

2. kolo   23. prosinec 2019 - 09. únor 2020 

3. kolo (finálové)  16. únor 2020 (muži a ženy RL) 

 

1.3.1.2 Mistrovské soutěže  

1.3.1.2.1   I. Liga oddílových družstev mužů (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   reflexní luk muži 

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL 

Soutěž:   1. a 2. kolo - korespondenčně 

Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev  

Finálové kolo 

Datum:   16. únor 2020 

Místo:    Humpolec 

Zabezpečí:  LO TJ JIKRA Humpolec 

Podmínky účasti:  max. 4 závodníci v družstvu  

řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži  

(kumulativně za ligu dospělých)  

 

1.3.1.2.2   Liga oddílových družstev žen (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   reflexní luk ženy 

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL 

Soutěž:   1. a 2. kolo - korespondenčně 

Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev  

Finálové kolo 

Datum:   16. únor 2020 

Místo:    Humpolec 

Zabezpečí:  LO TJ JIKRA Humpolec 

Podmínky účasti:  max. 4 závodníci v družstvu  

řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži  

(kumulativně za ligu dospělých)  
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1.3.2 Korespondenční soutěže 

1.3.2.1 Termíny jednotlivých kol  

 
Dorost a žáci: 

1. kolo   01. listopad 2019 - 22. prosinec 2019 

2. kolo   16. prosinec 2019 - 09. únor 2020 

3. kolo   27. leden 2020 - 31. březen 2020 

 

Dospělí: 

1. kolo   01. listopad 2019 - 22. prosinec 2019 

2. kolo   23. prosinec 2019 - 09. únor 2020 

3. kolo   10. únor 2020 - 31. březen 2020 

1.3.2.2 Mistrovské soutěže  

1.3.2.2.1   Liga smíšených oddílových družstev (KL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   kladkový luk muži, ženy 

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm KL 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

1.3.2.2.2   Liga smíšených oddílových družstev (HL)  

Počet družstev:  8 

Kategorie:   holý luk muži, ženy 

Sestava:   H18 – Ø 40 cm  

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

1.3.2.2.3  Liga smíšených oddílových družstev dorostu (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky  

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

 

1.3.2.2.4  Liga smíšených oddílových družstev žactva (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:  reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

Sestava:   ŽH18  - terč Ø 60 cm – st. žáci 

- terč Ø 80 cm – ml. žáci 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  
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1.3.2.3 Nemistrovské soutěže  

1.3.2.3.1   II.liga oddílových družstev mužů (RL)  

Počet družstev:  8 

Kategorie:   reflexní luk muži 

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

 

1.3.2.3.2   Přebor oddílových družstev mužů (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   reflexní luk muži  

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL nebo terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

1.3.2.3.3   Přebor oddílových družstev žen (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:  reflexní luk ženy  

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL nebo terč Ø 40 cm  

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

1.3.2.3.4   Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky  

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm RL nebo terč Ø 40 cm  

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

1.3.2.3.5   Přebor smíšených oddílových družstev žactva (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:  reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

Sestava:   ŽH18  - terče Ø 60 cm – st. žáci 

    - terče Ø 80 cm – ml. žáci 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

1.3.2.3.6  Přebor smíšených oddílových družstev (HL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   holý luk muži, ženy  

Sestava:   H18 – terč Ø 40 cm  

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  
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1.3.2.3.7  Přebor smíšených oddílových družstev (KL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   kladkový luk muži, ženy  

Sestava:   H18 – redukovaný terč Ø 40 cm KL 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

1.3.2.3.8  Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (HL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   holý luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky  

Sestava:   H18 – terč Ø 40 cm  

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

1.3.2.3.9  Přebor smíšených oddílových družstev žactva (HL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   holý luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

Sestava:   ŽH18  - terč Ø 60 cm – st. žáci 

    - terč Ø 80 cm – ml. žáci 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  
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2 Terčová lukostřelba 

2.1 Mistrovství České republiky 

2.1.1    29. Mistrovství ČR žactva v terčové lukostřelbě 

Datum konání:  12. - 13. září 2020 

Místo:   Cheb    

Zabezpečuje:  LK ESKA Cheb 

Kategorie:   

 

reflexní luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

kladkový luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

 

Sestava:   ŽWA 720 

Soutěže:   vyřazovací souboje  - jednotlivci dle kategorií  

- oddílová družstva  

- MIX Týmy 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence 

absolvovaný závod ŽWA 720 do 6.9.2020 včetně 

 

2.1.2  29. Mistrovství ČR dorostu v terčové lukostřelbě 

Datum konání:  28. – 30. srpna 2020 

Místo:    Opava 

Zabezpečuje:  LO TJ Opava 

Kategorie:  

 

reflexní luk  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

kladkový luk  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

 

Sestava:   WA 720 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje   - jednotlivci dle kategorií  

- oddílová družstva  

- MIX Týmy 

 

kladkové luky redukované terče Ø 80 cm (5-X) na 50 m  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, dva absolvované závody v kvalifikační 

sestavě v žebříčku ČLS do 23.8.2020 včetně  

2.1.3 86. Mistrovství ČR dospělých v terčové lukostřelbě 

reflexních luků 

Datum konání:  21. - 23. Srpen 2020 

Místo:    Plzeň 

Zabezpečuje:  LK ARCUS Plzeň 

Kategorie:  

 

reflexní luk  muži, ženy, senioři, seniorky 
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Sestava:   WA 720 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje   - jednotlivci dle kategorií  

- oddílová družstva  

- MIX Týmy 

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, dva absolvované závody v kvalifikační 

sestavě v žebříčku ČLS do 16.8.2020 včetně 

2.1.4  86. Mistrovství ČR dospělých v terčové lukostřelbě 

kladkových luků 

Datum konání:  21. - 23. Srpen 2020 

Místo:    Plzeň 

Zabezpečuje:  LK ARCUS Plzeň 

Kategorie:  

 

kladkový luk  muži, ženy, senioři, seniorky  

 

Sestava:   WA 720 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje   - jednotlivci dle kategorií  

- oddílová družstva  

- MIX Týmy 

 

kladkové luky redukované terče Ø 80 cm (5-X) na 50 m  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, dva absolvované závody v kvalifikační 

sestavě v žebříčku ČLS do 16.8.2020 včetně 

2.1.5    2. Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě holých luků 

Datum konání:  08. – 09. srpen 2020 

Místo:    Prostějov 

Zabezpečuje:  Lukostřelba Prostějov 

 

Kategorie:  

holý luk mladší žáci, mladší žákyně, straší žáci, starší žákyně, kadeti, 

kadetky, junioři, juniorky, muži, ženy, senioři, seniorky 

 

Sestava:   WA720 ČLS 30m   - dorost a dospělí 

ŽWA 720 - žactvo 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje  - jednotlivci dle kategorií  

       - oddílová družstva  

       - MIX týmy 

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, 

absolvovaný závod WA720, popř. ŽWA 720 do 02.08.2020 

včetně 
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2.2 Přebor České republiky 

2.2.1    Přebor ČR žactva do 10 let v terčové lukostřelbě 

Datum konání:  19. září 2020 

Místo:    Šanov 

Zabezpečuje:  LO TJ Sokol Šanov 

 

Kategorie:   reflexní luk žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-8 let, žákyně 

6-8 let  

holý luk žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let  

 

Sestava:   ŽWA 720 

 

Soutěže:   pořadí z kvalifikace  - jednotlivci dle kategorií  

      - oddílová družstva  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, 

absolvovaný závod ŽWA 720 do 13.9.2020 včetně  

2.3 Soutěže družstev v dlouhodobém uspořádání 

2.3.1 Kombinované soutěže 

2.3.1.1 Termíny jednotlivých kol  

 

1. kolo   11. květen 2020 - 05. červenec 2020 

2. kolo   22. červen 2020 - 31. červenec 2020 

3. kolo   13. červenec 2020 - 30. srpen 2020 

4. kolo (finálové) 05. září 2020 

2.3.1.2 Mistrovské soutěže  

2.3.1.2.1   I. Liga oddílových družstev mužů (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   reflexní luk muži  

Sestava:   WA720– 70 

Soutěž:   1. až 3. kolo - korespondenčně 

Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev  

Finálové kolo 

Datum:   05. září 2020 

Místo:    Ostrava 

Zabezpečí:  Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory 

Podmínky účasti:  max. 4 závodníci v družstvu 

řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži  

(kumulativně za ligu mužů,žen, Kladkovou ligu)  
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2.3.1.2.2   Liga oddílových družstev žen (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   reflexní luk ženy  

Sestava:   WA720– 70 

Soutěž:   1. až 3. kolo - korespondenčně 

Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev  

Finálové kolo 

Datum:   05. září 2020 

Místo:    Ostrava 

Zabezpečí:  Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory 

Podmínky účasti:  max. 4 závodníci v družstvu 

řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži  

(kumulativně za ligu mužů,žen, Kladkovou ligu)  

2.3.1.2.3  Kladková liga - Liga smíšených oddílových družstev(KL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   kladkový luk muži, ženy 

Sestava:   WA720 – 50 

Soutěž:   1. až 3. kolo - korespondenčně 

Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev  

Finálové kolo 

Datum:   05. září 2020 

Místo:    Ostrava 

Zabezpečí:  Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory 

Podmínky účasti:  max. 4 závodníci v družstvu 

řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži  

(kumulativně za ligu mužů,žen, Kladkovou ligu)  

 

2.3.2 Korespondenční soutěže 

2.3.2.1 Termíny jednotlivých kol  

Dospělí: 

1. kolo  11. květen 2020 - 05. červenec 2020 

2. kolo  22. červen 2020 - 31. červenec 2020 

3. kolo  13. červenec 2020 - 30. srpen 2020 

4. kolo  31. srpen 2020 - 15. říjen 2020 

 

Dorost a žáci: 

1. kolo  11. květen 2020 - 31. červenec 2020 

2. kolo  13. červenec 2020 - 15. září 2020 

3. kolo  29. srpen 2020 - 15. říjen 2020 
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2.3.2.2 Mistrovské soutěže  

2.3.2.2.1   Liga smíšených oddílových družstev dorostu (RL)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:   reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky  

Sestava:   WA 720 – 70, 60 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

2.3.2.2.2   Liga smíšených oddílových družstev žactva (Reflexní luk)  

Počet družstev:  8  

Kategorie:  reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava:   ŽWA 720 (st.žáci 40/30m, ml.žáci 30/20m) 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

 

2.3.2.3 Nemistrovské soutěže  

2.3.2.3.1   II.liga oddílových družstev mužů (RL)  

Počet družstev:  8 

Kategorie:  reflexní luk muži  

Sestava:   WA720– 70 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

2.3.2.3.2   Přebor oddílových družstev mužů (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   reflexní luk muži  

Sestava:   WA/kr., WA720 – muži, senioři 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

2.3.2.3.3   Přebor oddílových družstev žen (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   reflexní luk ženy  

Sestava:   WA/kr., WA720– ženy, seniorky 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

2.3.2.3.4   Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (RL)  

Počet družstev: bez limitu  

Kategorie:   reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky  

Sestava:   WA/kr., WA720 (kadeti, kadetky, junioři, juniorky) 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  
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2.3.2.3.5   Přebor smíšených oddílových družstev žactva (RL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:  reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava:   ŽWA720 (st. žáci, ml.žáci) 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

2.3.2.3.6  Přebor smíšených oddílových družstev dospělých (KL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:  kladkový luk muži, ženy, senioři, seniorky 

Sestava:   WA720– 50m 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

2.3.2.3.7  Přebor smíšených oddílových družstev dospělých (HL)  

Počet družstev:  bez limitu  

Kategorie:   holý luk muži, ženy, senioři, seniorky 

Sestava:   WA720 ČLS – 30m 

   WA720 WA - 50m 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

2.3.2.3.8  Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (HL)  

Kategorie:   holý luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky  

Sestava:   WA720 ČLS– 30m 

   WA/kr. – 30/20m 

   WA720 WA - 50m 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu  

 

2.3.2.3.9  Přebor smíšených oddílových družstev žactva (HL)  

Kategorie:   holý luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

Sestava:   ŽWA720 – 2x30,2x20m 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

Právo účasti:   přihlášené družstvo z oddílu/klubu   
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3 Terénní lukostřelba 

3.1 Mistrovství České republiky 

3.1.1  29. Mistrovství ČR dospělých a dorostu v terénní 

lukostřelbě 

Datum konání:   3.- 4. října 2020 

Místo:    Státní zámek Kozel 

Zabezpečuje:  LK ARCUS Plzeň 

Kategorie:   

  

reflexní luk muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

kladkový luk muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

holý luk muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

 

Sestava:   T24 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií  

Soutěž družstev dle článku 5.2.9 Soutěžního řádu 

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence  

absolvování jednoho závodu v žebříčku ČLS v dané sestavě do 

27.9.2020 včetně  

 

3.1.2   21. Mistrovství ČR žactva v terénní lukostřelbě 

Datum konání:  26. září 2020 

Místo:    Plzeň 

Zabezpečuje:  1. LK Plzeň 1935 

Kategorie:  

 

reflexní luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

holý luk  starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně  

 

Sestava:   ŽT24 

Soutěže:   semifinálové a finálové souboje - jednotlivci dle kategorií  

oddílová družstva dle článku 5.2.9 Soutěžního řádu 

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence  

absolvování jednoho závodu v žebříčku ČLS v dané sestavě do 

20.9.2020 včetně 
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3.2 Soutěže družstev v dlouhodobém uspořádání 

3.2.1 Přímé soutěže 

3.2.1.1 Termíny jednotlivých kol  

 
Kolo   Termín    Zabezpečuje  

1.   02. srpen 2020  SK Start Praha  

3.2.1.2 Mistrovské přímé soutěže  

2.3.1.2.1   Terénní liga smíšených družstev   

Počet družstev:  8  

Kategorie:  reflexní luk muži/ženy, kladkový luk muži/ženy, holý luk muži/ženy 

 

Sestava:   T24 

 

Přímá soutěž   pouze finálové kolo - kvalifikační i eliminační část. 

 

Podmínky účasti:  řádně přihlášená družstva  

lukostřelecká licence členů družstev  

   závod kola musí být nahlášen WA Arrowhead 
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4  3D lukostřelba 

4.1 Mistrovství České republiky 

4.1.1  7. Mistrovství ČR dospělých a dorostu ve 3D lukostřelbě 

Datum konání:  návrh termínu 10.10. 

Místo:    

Zabezpečuje:   

 

Kategorie:   reflexní luk, kladkový luk, holý luk, instinktivní luk, dlouhý luk 

 

ve třídách muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, 

kadetky 

 

Sestava:   WA 3D 

 

Soutěže:   vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií  

pořadí z kvalifikace - oddílová družstva  

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, absolvování alespoň jednoho závodu v dané 

sestavě do XXX včetně  

5 Lukostřelecký biatlon 

5.1 Mistrovství České republiky 

Datum konání:  4. – 6. září 2020 

Místo:    střelnice LK CERE, Praha 

Zabezpečuje:  LK CERE 

 

Sestava:   Lukostřelecký biatlon 

 

Soutěže:   individuální závod, sprint, mix štafety, týmové štafety 

 

Podmínky účasti:  lukostřelecká licence, absolvování alespoň jednoho závodu v dané 

sestavě do 31.8.2020 včetně  
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6 Různé 

6.1 Ročníky pro zařazení do tříd 

 
Třída    Věk     Ročníky  

žáci/žákyně 6-8 let   6 – 8 let včetně   2012 – 2014 

žáci/žákyně 9-10 let  9 – 10 let včetně   2010 – 2011 

mladší žáci/žákyně   11 – 12 let včetně   2008 – 2009 

starší žáci/žákyně   13 – 14 let včetně   2006 – 2007 

kadeti/kadetky   15 – 17 let včetně   2003 – 2005 

junioři/juniorky   18 – 20 let včetně   2000 – 2002 

muži/ženy    21 – 49 let včetně   1971 – 1999 

senioři/seniorky   50 – xx let    19xx – 1970 

 

6.2 Kontakty na STK ČLS 

stk@czecharchery.cz  

veškerá elektronická pošta pro komisi STK (rozpisy, výsledkové listiny, výsledkové 

listy družstev, přihlášky na MČR, přestupy, hostování, soupisky, reklamace, 

náměty …)  

 

Oznámení zrušení účasti družstva v kole dlouhodobé soutěže formou SMS na 

tel.č. 774 721 886. 

 

6.3 Důležité termíny 

Závody do KLZ pro novou sezónu. 

Kandidatura na technické zabezpečení závodů ČLS nejpozději do 12.října 2020. 

 

Soupisky družstev pro halovou sezónu nejpozději do 20.října 2019. 

Soupisky družstev pro terčovou sezónu nejpozději do 20.března 2020. 

 

Změny na soupiskách družstev průběžně, nejpozději 5 dní před závodem a v souladu 

s článkem 6.1.2 soutěžního řádu. 

 

Zasílání výsledkových listin a výsledkových listů na STK ČLS nejpozději 10 kalendářních 

dnů od konání závodu. 

 

Dodání rozpisů a případné změny v rozpisech pro běžné veřejné závody v ČLS nejpozději 

14 kalendářních dnů před datem konání. 

 

Zařazení zahraničních závodů do KLZ nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konání 

závodu. 
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Závěrečná ustanovení 

 
Obsah této přílohy Soutěžního řádu ČLS byl projednán a schválen VS ČLS dne 

19.10.2019 a příloha vstupuje v platnost 1.11.2019.  

 

Aktualizováno 04.05.2020 

 

 

Zpracoval: Martin Zahradník 


