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Směrnice ČLS 

 

Všeobecné podmínky státní reprezentace ČLS 
pro období 2020–2024  

 

Čl.1 

Základní ustanovení 

 

1) Tato směrnice stanovuje základní podmínky pro zařazení člena Českého 

lukostřeleckého svazu do státní reprezentace České republiky (dále jen 

reprezentace). 

2) Zařazení do reprezentace je základní podmínkou pro oficiální účast na 

významných mezinárodních závodech typu Olympijských her, Olympijských her 

mládeže, Paralympijských her, Světových her, Evropských her, Mistrovství Světa, 

Mistrovství Evropy, Světového a Evropského poháru dospělých a dorostu. 

 

Čl.2 

Součinnost orgánů ČLS k zajištění reprezentace, 

vymezení kompetencí 

 

1) Předsednictvo ČLS je nejvyšším výkonným orgánem ČLS v období mezi Valnými 

shromážděními ČLS a dle Stanov ČLS disponuje nejvyššími výkonnými 

kompetencemi vůči státní reprezentaci ČR.  

2) Předsednictvo ČLS zřizuje Komisi reprezentace a jmenuje jejího předsedu 

k zajištění chodu státní reprezentace.  

 

3) Komise reprezentace: 

a) spolupracuje s reprezentanty a jejich realizačními týmy (osobními trenéry, 

manažery, lékaři, psychology, fyzioterapeuty apod.), se Sportovním centrem 

mládeže ČLS, s Trenérsko-metodickou komisí, s dalšími komisemi a s 

lukostřeleckými oddíly či kluby ČLS za účelem vytváření podmínek fungování a 

podpory reprezentace  

b) připravuje návrhy legislativy ČLS, návrhy smluv s reprezentanty, plán RD pro 

danou sezónu, návrhy konkrétních nominací na jednotlivé reprezentační 

výjezdy a návrhy vedoucích výjezdů 

c) připravuje plán výjezdů reprezentace a návrh rozpočtu reprezentace   

d) zajišťuje poskytování materiální pomoci – vypůjčení lukostřeleckého materiálu 

z majetku ČLS  

e) vede průběžnou evidenci všech výsledků reprezentace na mezinárodních 

závodech na úrovni MS a ME organizovaných WA a WAE 

f) zajišťuje tvorbu a distribuci reprezentačního oblečení jednotlivým 

reprezentantům a jejich doprovodu na reprezentační výjezdy 

 

4) Reprezentant: 

a) věnuje maximální úsilí pro zvýšení své sportovní lukostřelecké výkonnosti na 

národní, a zejména mezinárodní sportovní scéně 

b) spolupracuje s osobním lukostřeleckým trenérem, případně s dalšími 

sportovními trenéry 

c) využívá podpory ČLS prostřednictvím Komise reprezentace či jiných odborných 

komisí 

d) zavazuje se řídit pravidly ČLS, WA, ČUS a ČOV a antidopingovými směrnicemi 

WADA a ADV ČR 
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5) Trenér reprezentanta: 

a) podporuje reprezentanta v jeho činnosti svou odborností a snaží se za pomoci 

svých znalostí dosáhnout u reprezentanta co nejvyšší sportovní lukostřelecké 

výkonnosti 

b) spolupracuje s dalšími trenéry, s vedoucím Komise reprezentace, případně 

s dalšími odbornými komisemi ČLS 

c) podepisuje smlouvu mezi ČLS a reprezentantem jako osobní garant úrovně 

sportovní lukostřelecké přípravy reprezentanta 

 

6) Předsednictvo ČLS posuzuje návrhy předkládané Komisí reprezentace a rozhoduje 

o nich. 

7) Generální sekretář ČLS spolupracuje s Komisí reprezentace při vedení 

administrativní agendy a poskytováním základního svazového servisu 

reprezentaci. 

 

 

 

Čl.3 

Základní podmínky pro zařazení do reprezentace 

 

1) Základní podmínkou pro jmenování do reprezentace je členství v ČLS a splnění 

výkonnostního nominačního kritéria uvedeného v této směrnici viz článek 4. 

Reprezentant je jmenován na období kalendářního roku nebo na období od 

jmenování do konce kalendářního roku. 

2) Další podmínkou pro jmenování do reprezentace u para lukostřelců je platná 

národní klasifikace. 

3) Dosahuje-li lukostřelec v daném kalendářním roce mimořádně vysoké výkonnosti 

nebo splnil-li v daném kalendářním roce výkonnostní limit stanovený pro vybraný 

reprezentační výjezd může být na návrh Komise reprezentace dodatečně 

jmenován do reprezentace pro daný kalendářní rok. 

4) Rozhodnutí o jmenování do reprezentace je v kompetenci Předsednictva ČLS. 

Jmenování do reprezentace vzniká uzavřením smlouvy reprezentanta. Důvodem 

pro nejmenování do reprezentace i při splnění výkonnostních nominačních kritérií 

může být předchozí porušení povinností, které jsou vymezeny ve Smlouvě o 

reprezentaci v části – Odvolání reprezentanta. 

5) Podmínkou pro jmenování do reprezentace je spolupráce s osobním trenérem 

evidovaným v seznamu trenérů ČLS, který se podílí na přípravě reprezentanta, je 

uveden ve smlouvě reprezentanta a tuto smlouvu také podepisuje.    

 

 

 

 

Čl.4 

Pravidla pro jmenování do reprezentace  

 

1)  Reprezentace – terčová lukostřelba reflexní luk, dospělí a dorost 

Jmenování reprezentantů závisí na splnění výkonnostních limitů uvedených 

v tabulce číslo 1. Limity uvedené v tabulce představují průměry z Poháru ČLS. Do 

průměru mohou být započítány i výsledky z nominačních závodů RD. 
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Tabulka číslo 1. 

 

WA 720 na 70m       

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Muži RL“A“ 655 bodů 655 bodů 655 bodů 655 bodů 

Muži RL“B“ 635 bodů 635 bodů 635 bodů 635 bodů 

Ženy RL“A“ 635 bodů 635 bodů 635 bodů 635 bodů 

Ženy RL“B“ 615 bodů 615 bodů 615 bodů 615 bodů 

 

WA 720 na 70m       

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Junioři RL“A“ 635 bodů 635 bodů 635 bodů 635 bodů 

Junioři RL“B“ 615 bodů 615 bodů 615 bodů 615 bodů 

Juniorky RL“A“ 615 bodů 615 bodů 615 bodů 615 bodů 

Juniorky RL“B“ 600 bodů 600 bodů 600 bodů 600 bodů 

 

WA 720 na 60m       

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Kadeti RL“A“ 640 bodů 640 bodů 640 bodů 640 bodů 

Kadeti RL“B“ 620 bodů 620 bodů 620 bodů 620 bodů 

Kadetky RL“A“ 625 bodů 625 bodů 625 bodů 625 bodů 

Kadetky RL“B“ 605 bodů 605 bodů 605 bodů 605 bodů 

 

 

2) Reprezentace – terčová lukostřelba kladkový luk, dospělí a dorost 

Jmenování reprezentantů závisí na splnění limitů uvedených v tabulce číslo 2. 

Limity uvedené v tabulce představují průměry z Poháru ČLS. Do průměru mohou 

být započítány i výsledky z nominačních závodů RD. 

 

Tabulka číslo 2. 

 

WA 720 na 50m       

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Muži KL 690 bodů 690 bodů 690 bodů 690 bodů 

Ženy KL 675 bodů 675 bodů 675 bodů 675 bodů 

 

WA 720 na 50m       

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Junioři KL 675 bodů 675 bodů 675 bodů 675 bodů 

Juniorky KL 660 bodů 660 bodů 660 bodů 660 bodů 

Kadeti KL 665 bodů 665 bodů 665 bodů 665 bodů 

Kadetky KL 650 bodů 650 bodů 650 bodů 650 bodů 
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3) Reprezentace – terénní lukostřelba reflexní, kladkový, holý luk,  

     dospělí a dorost 

Jmenování reprezentantů závisí na splnění limitů uvedených v tabulce číslo 3. 

Limity uvedené v tabulce představují průměry z Poháru ČLS. 

 

Tabulka číslo 3. 

  

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Muži RL 335 bodů 335 bodů 335 bodů 335 bodů 

Ženy RL 315 bodů 315 bodů 315 bodů 315 bodů 

Muži KL 390 bodů 390 bodů 390 bodů 390 bodů 

Ženy KL 365 bodů 365 bodů 365 bodů 365 bodů 

Muži HL 315 bodů 315 bodů 315 bodů 315 bodů 

Ženy HL 275 bodů 275 bodů 275 bodů 275 bodů 

 

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Junioři RL 310 bodů 310 bodů 310 bodů 310 bodů 

Juniorky RL 290 bodů 290 bodů 290 bodů 290 bodů 

Junioři KL 365 bodů 365 bodů 365 bodů 365 bodů 

Juniorky KL 355 bodů 355 bodů 355 bodů 355 bodů 

Junioři HL 280 bodů 280 bodů 280 bodů 280 bodů 

Juniorky HL 260 bodů 260 bodů 260 bodů 260 bodů 

 

 

 

4) Reprezentace – 3D lukostřelba kladkový, holý, dlouhý, tradiční luk 

     dospělí  

Jmenování reprezentantů závisí na splnění limitů uvedených v tabulce číslo 4. 

Limity uvedené v tabulce představují průměry z Poháru ČLS převedené na bodový 

průměr hodnoty jednoho závodního šípu. 

 

Tabulka číslo 4. 

 

Kategorie 
v r. 2020 pro  v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Muži KL Ø 9,8 bodů Ø 9,8 bodů Ø 9,8 bodů Ø 9,8 bodů 

Ženy KL Ø 9 bodů Ø 9 bodů Ø 9 bodů Ø 9 bodů 

Muži HL Ø 8,7 bodů Ø 8,7 bodů Ø 8,7 bodů Ø 8,7 bodů 

Ženy HL Ø 7,5 bodů Ø 7,5 bodů Ø 7,5 bodů Ø 7,5 bodů 

Muži DL Ø 7,5 bodů Ø 7,5 bodů Ø 7,5 bodů Ø 7,5 bodů 

Ženy DL Ø 5,5 bodů Ø 5,5 bodů Ø 5,5 bodů Ø 5,5 bodů 

Muži TL Ø 8,1 bodů Ø 8,1 bodů Ø 8,1 bodů Ø 8,1 bodů 

Ženy TL Ø 6,5 bodů Ø 6,5 bodů Ø 6,5 bodů Ø 6,5 bodů 
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5) Reprezentace – terčová para lukostřelba reflexní a kladkový luk, dospělí 

Jmenování reprezentantů závisí na splnění limitů uvedených v tabulce číslo 5. 

Limity uvedené v tabulce představují průměry z Poháru ČLS. Do průměru mohou 

být započítány i výsledky z nominačních závodů RD. 

 

Tabulka číslo 5. 

  

Kategorie 
 v r. 2021 pro v r. 2022 pro  v r. 2023 pro 

 r. 2022 r. 2023 r. 2024 

Muži RL Open  570 bodů 580 bodů 590 bodů 

Ženy RL Open  540 bodů 550 bodů 560 bodů 

Muži KL Open  640 bodů 650 bodů 660 bodů 

Ženy KL Open  605 bodů 620 bodů 630 bodů 

Muži W1  600 bodů 610 bodů 620 bodů 

Ženy W1  560 bodů 570 bodů 580 bodů 

 

 

      6) Reprezentace – halová lukostřelba reflexní, kladkový, holý luk,  

     dospělí a dorost 

Jmenování reprezentantů závisí na splnění limitů uvedených v tabulce číslo 6. 

Limity uvedené v tabulce představují průměry z Poháru ČLS. 

 

Tabulka číslo 6. 

  

Kategorie 
  

v r. 
2022/2023 

pro  

v r. 
2023/2024 

pro 

  r. 2023/2024 r. 2024/2025 

Muži RL   580 bodů 580 bodů 

Ženy RL   570 bodů 570 bodů 

Muži KL   590 bodů 590 bodů 

Ženy KL   575 bodů 575 bodů 

Muži HL   545 bodů 545 bodů 

Ženy HL   520 bodů 520 bodů 

 

Kategorie 
  

v r. 
2022/2023 

pro  

v r. 
2023/2024 

pro 

  r. 2023/2024 r. 2024/2025 

Junioři RL   570 bodů 570 bodů 

Juniorky RL   560 bodů 560 bodů 

Junioři KL   580 bodů 580 bodů 

Juniorky KL   570 bodů 570 bodů 

Junioři HL   520 bodů 520 bodů 

Juniorky HL   495 bodů 495 bodů 
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Čl.5 

Popis zařazení do kategorií reprezentace 

 

1) Reprezentace – kategorie dospělých 

 

Reprezentace terčová lukostřelba reflexní luk „A“: 

a) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace „A“ se 

shodnými průměry z poháru ČLS rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na 

základě návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 

b) Reprezentant „A“ má přednostní nárok na vybavení lukostřeleckým materiálem 

c) Reprezentant „A“ získá vyšší podporu na reprezentační výjezdy vůči 

reprezentantu „B“. Výše podpory závisí na poskytnuté dotaci pro reprezentaci 

a rozpočtu na danou sezónu. 

 

Reprezentace terčová lukostřelba reflexní luk „B“: 

a) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace „B“ se 

shodnými průměry z poháru ČLS rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na 

základě návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 

b) Reprezentant „B“ má nárok na vybavení lukostřeleckým materiálem. 

c) Reprezentant „B“ získá nižší podporu na reprezentační výjezdy vůči 

reprezentantu „A“. Výše podpory závisí na poskytnuté dotaci pro reprezentaci 

a rozpočtu na danou sezónu. 

 

Reprezentace terčová lukostřelba kladkový luk, terénní lukostřelba a 3D 

lukostřelba: 

a) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace se shodnými 

průměry z poháru ČLS, rozhodne Předsednictvo ČLS na základě návrhu Komise 

reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony v předchozí sezóně, 

nárůst výkonnosti. 

b) Reprezentant má nárok na podporu na reprezentační výjezdy. Výše podpory 

závisí na poskytnuté dotaci pro reprezentaci a rozpočtu na danou sezónu. 

 

Reprezentace terčová para lukostřelba reflexní a kladkový luk „A“: 

a) Lukostřelci, kteří splnili výkonnostní limit viz tabulka č.5, mají potvrzenou 

výkonnost na mezinárodních akcích WAE nebo WA a splňují podmínky pro 

čerpání dotace z dotačního titulu NSA reprezentace ZPS.  

b) Reprezentant „A“ musí mít mezinárodní klasifikaci. 

c) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace „A“ se 

shodnými průměry z poháru ČLS rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na 

základě návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 

 

Reprezentace terčová para lukostřelba reflexní a kladkový luk „B“: 

a) Lukostřelci, kteří splnili výkonnostní limit viz tabulka č.5 ale nemají potvrzenou 

výkonnost na mezinárodních akcích WAE nebo WA. Jejich činnost bude 

podpořena z dotačního titulu Podpora svazů ZPS ve výši, která bude stanovena 

po obdržení dotace a rozpočtu na danou sezónu.  

b) Reprezentant „B“ musí mít alespoň národní klasifikaci. 

c) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace „B“ se 

shodnými průměry z poháru ČLS rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na 

základě návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 
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2) Reprezentace – kategorie dorostu 

 

Reprezentace terčová lukostřelba reflexní luk „A“: 

a) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace „A“ se 

shodnými průměry z poháru ČLS rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na 

základě návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 

b) Reprezentant „A“ má přednostní nárok na vybavení lukostřeleckým materiálem 

c) Reprezentant „A“ získá vyšší podporu na reprezentační výjezdy vůči 

reprezentantu „B“. Výše podpory závisí na poskytnuté dotaci pro reprezentaci 

a rozpočtu na danou sezónu. 

 

Reprezentace terčová lukostřelba reflexní luk „B“: 

a) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace „B“ se 

shodnými průměry z poháru ČLS rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na 

základě návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 

b) Reprezentant „B“ má nárok na vybavení lukostřeleckým materiálem 

c) Reprezentant „B“ získá nižší podporu na reprezentační výjezdy vůči 

reprezentantu „A“. Výše podpory závisí na poskytnuté dotaci pro reprezentaci 

a rozpočtu na danou sezónu. 

 

Reprezentace terčová lukostřelba kladkový luk a terénní lukostřelba: 

a) Splní-li více lukostřelců podmínky pro jmenování do reprezentace se shodnými 

průměry z poháru ČLS, rozhodne o pořadí Předsednictvo ČLS na základě 

návrhu Komise reprezentace dle doplňujících kritérií například výkony 

v předchozí sezóně, nárůst výkonnosti. 

b) Reprezentant má nárok na podporu na reprezentační výjezdy. Výše podpory 

závisí na poskytnuté dotaci pro reprezentaci a rozpočtu na danou sezónu. 

 

 

3) Přechod do vyšší kategorie v terčové lukostřelbě reflexní luk: 

 

• z kategorie JUNIOR, JUNIORKA do kategorie MUŽ, ŽENA: 

a) Splní-li junior/juniorka v posledním roce podmínky pro jmenování do 

reprezentace „A“ nebo „B“ mužů/žen, bude jmenován/jmenována do 

reprezentace „A“ nebo „B“ mužů/žen. 

 

• z kategorie KADET, KADETKA do kategorie JUNIOR, JUNIORKA: 

a) Splní-li kadet/kadetka v posledním roce podmínky pro jmenování do 

reprezentace „A“ kadetů/kadetek, bude automaticky jmenován/jmenována do 

reprezentace „B“ juniorů/juniorek. 

b) Splní-li kadet/kadetka v posledním roce podmínky pro zařazení do 

reprezentace „A“ nebo „B“ juniorů/juniorek, bude jmenován/jmenována do 

reprezentace „A“ nebo „B“ juniorů/juniorek. 

 

Čl.6 

Top team 

Top team je dlouhodobý projekt pro reprezentanty v kategorii mužů a žen divize 

reflexní luk v terčové lukostřelbě, jehož smyslem je zvýšená finanční a metodická 

podpora celoroční intenzivní přípravy lukostřelce se zaměřením na zvýšení sportovní 

výkonnosti na vrcholných mezinárodních závodech s cílem kvalifikace na OH a 

úspěšné reprezentace na dalších mezinárodních závodech.  

O zařazení reprezentantů do Top týmu rozhoduje P ČLS na základě návrhu Komise 

reprezentace.  
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Pravidla zařazení do Top teamu jsou uvedena ve Směrnici č. S02 Projekt Top Team 

2023-2028. 

 

Čl.7 

Plán akcí reprezentace  

Komise reprezentace připraví pro danou sezónu plán akcí reprezentačního výběru 

s uvedením plánované účasti na jednotlivých akcích (mezinárodní závody, 

soustředění) a plánu finanční podpory těchto akcí. O finální nominaci na mezinárodní 

závody a výši podpory na jednotlivé akce rozhoduje P ČLS na základě návrhu Komise 

reprezentace. 

 

Čl.8 

Systém nominací a nominační závody 

Systém nominací na vrcholné mezinárodní závody, příloha č.1 této směrnice, 

obsahuje základní pravidla pro nominace reprezentantů na všechny významné 

mezinárodní závody a systém nominačních závodů pro vrcholné akce v terčové 

lukostřelbě. 

 

Čl.9 

Zabezpečení výjezdů státní reprezentace na mezinárodní závody 

1) Na základě naplánování výjezdu na mezinárodní závod (dle čl.1 bodu 2) Komisí 

reprezentace a jeho schválením Předsednictvem ČLS včetně stanovení podmínek 

výjezdu, poskytuje základní zajištění (rezervaci a platbu ubytování, dopravy, 

pojištění, podání předběžné a finální přihlášky, úhradu startovného, vybavení 

reprezentačním oblečením atd.) generální sekretář ČLS v součinnosti s Komisí 

reprezentace.  

2) Předsednictvo ČLS jmenuje na návrh Komise reprezentace vedoucího výjezdu, 

kterého pověřuje úkoly organizačního charakteru, které nebylo možné realizovat 

předem, a to zpravidla vybavením výjezdu náhradami cestovného, stravného, 

organizačními úkony v souvislosti s ubytováním, dopravou, registrací 

reprezentačního družstva na závodě a dalšími.  

3) Oficiální účasti na mezinárodních závodech WA a WAE organizuje ČLS. 

4) Vedoucí výjezdu je povinen po skončení výjezdu v nejkratším možném termínu 

provést vyúčtování finančních prostředků svěřených ČLS, případně vrácení 

svěřeného majetku ČLS a informovat Předsednictvo ČLS formou zprávy o výjezdu.  

 

 

Čl.10 

Zabezpečení materiálové podpory 

Zapůjčení lukostřeleckého materiálu se řídí Půjčovním řádem R 01. 

 

 

Tato směrnice ruší Směrnici ČLS S06 ze dne 1.4.2022 a nahrazuje ji v plném znění.  

 

Schválilo P ČLS dne 15.2.2023 s účinností od 15.2.2023. 

 

Zpracovala: Hana Majarová 

 

 

 

             Ing. Zdeněk Horáček v.r. 

         předseda ČLS  


