
 

 

  

Doplnění S06 – všeobecné podmínky státní reprezentace 

pro sezónu 2020/2021 

 

Tento dokument slouží jako doplněk Směrnice S06 – všeobecné podmínky státní reprezentace 2020-
2024 (dále jen směrnice). Zabývá se úpravou směrnice v čl. 4 – pravidla pro jmenování do státní 
reprezentace. Důvodem pro vznik tohoto dokumentu je výrazný vliv celosvětové pandemie covid-19 
na lukostřelecké soutěžení nejen v ČR, ale v celém světě. Doplněk směrnice je platný pro 
lukostřeleckou sezónu 2020/2021, která je zásadní pro jmenování RD pro rok 2022. Zároveň se bude 
zabývat doplněním RD pro rok 2021 v průběhu sezóny 2020/2021. 

Komise reprezentace se dlouhodobě zabývá otázkou zvyšování výkonnosti RD a hlavně zvyšování 
jeho konkurenceschopnosti na mezinárodním poli. K tomu účelu jsou nastaveny výkonnostní limity 
potřebné pro zařazení do RD, které slouží jako limit, který je světově konkurenceschopný. Zároveň 
je potřeba, aby členové RD byli schopni tyto limity plnit i jinde než na domácí střelnici, ideálně pak 
přímo na reprezentačním výjezdu. Z toho důvodu byl ve spolupráci s STK vytvořen Pohár ČLS 
v podobě, jaké ho známe, tzn. 12 vybraných závodů v předem určených termínech, což zajišťuje 
vyšší účast a pravidelné střídání lukostřelnic. 

Vlivem pandemie covid-19 byl pro letošní rok předsednictvem ČLS na návrh STK změněn formát 
pohárových závodů (viz dokument TARGET) na kombinaci distančních a přímých kol Poháru ČLS. 
Poměr distančních a přímých kol bude záviset na rozhodnutí vlády ČR a aktuálních proti 
epidemiologických opatřeních. 

Komise RD by i nadále chtěla pokračovat ve výše zmíněných myšlenkách, a proto navrhla úpravu 
směrnice tak, aby výběr do RD 2022 i doplnění RD pro rok 2021 bylo možno udělat z co 
nejobjektivnějších výsledků. Výkonnostní limity měněny nebudou, bude jen složitější systém výběru 
výsledků ze sezóny 2020/2021, kterými je možno výkonnostní limity plnit. 

 

Terčová lukostřelba 

 

Plnění výkonnostních limitů pro zařazení do RD pro rok 2022 

1. Pokud proběhne 1 až 4 kola Poháru ČLS distanční formou, budou výsledky pro plnění 
výkonnostních limitů započteny následovně: 
1.1. Všechny výsledky z prezenčních kol Poháru ČLS, dále pak z mezinárodních výjezdů, 

nominačních a kontrolních závodů 
1.2. Průměr ze 3 nejlepších výsledků z distančních kol může být započítán jako jeden výsledek 

z prezenčních kol Poháru ČLS 
2. Pokud proběhne 5 až 8 kol Poháru ČLS distanční formou, budou výsledky pro plnění 

výkonnostních limitů započteny následovně: 
2.1. Všechny výsledky z prezenčních kol Poháru ČLS, mezinárodní výjezdy, nominační a kontrolní 

závody 
2.2. Maximálně dva výsledky z distančních kol, které však nebudou vyšší než o 15 bodů než 

nejlepší výsledek z prezenčních kol Poháru ČLS, mezinárodních výjezdů, nominačních a 
kontrolních závodů 

2.3. V tomto případě může proběhnout na jaře 2022 kontrola výkonnosti reprezentantů, která 
potvrdí či vyvrátí jejich jmenování do RD pro rok 2022 viz „jarní kontrola výkonnosti“. 

3. Pokud proběhne 9 a více kol Poháru ČLS distanční formou, budou výsledky pro plnění 
výkonnostních limitů započteny následovně: 
3.1. Všechny výsledky z Poháru ČLS (distanční i prezenční forma) 
3.2. Mezinárodní výjezdy, nominační a kontrolní závody. 



 

3.3. V tomto případě může proběhnout na jaře 2022 kontrola výkonnosti reprezentantů, která 
potvrdí či vyvrátí jejich jmenování do RD pro rok 2022 viz „jarní kontrola výkonnosti“. 
 

Plnění výkonnostních limitů pro zařazení do RD pro rok 2021 

Doplnění RD v průběhu roku 2021 proběhne formou kombinace výsledků z distančních kol Poháru 
ČLS a prezenčních kol nominačních a kontrolních závodů. Do nominačních a kontrolních závodů jsou 
pozváni ti střelci, kteří k datu zahájení těchto závodů splní výkonnostní limit pro vstup do RD 
v průměru ze 3 distančních kol Poháru ČLS. Pro zařazení do RD pro rok 2021 budou počítány 2 
nejlepší výsledky z nominačních a kontrolních závodů a prezenčních kol Poháru ČLS a 1 nejlepší 
výsledek z distančních kol Poháru ČLS. 

Zařazení do RD 2021 nemá vazbu na zařazení do RD 2022. 

 

Terénní a 3D lukostřelba 

Plnění výkonnostních limitů pro zařazení do RD pro rok 2022 

1. Pokud bude možno soutěžit v terénní a 3D lukostřelbě (tzn. setkávat se v alespoň 20 lidech a 
oficiálně soutěžit) nejpozději od 1. 7. 2021 a zároveň proběhne alespoň 6 závodů v dané 
disciplíně, proběhne plnění výkonnostních limitů beze změn. 

2. Pokud bude možno soutěžit v terénní a 3D lukostřelbě (tzn. setkávat se v alespoň 20 lidech a 
oficiálně soutěžit) nejpozději od 15. 8. 2021 a zároveň proběhnou alespoň 4 závody v dané 
disciplíně, proběhne plnění výkonnostních limitů ve stejné výši, ovšem jako průměr 2 nejlepších 
výsledků místo 3. 

3. Pokud bude možno soutěžit v terénní a 3D lukostřelbě (tzn. setkávat se v alespoň 20 lidech a 
oficiálně soutěžit) později než 15. 8. 2021 nebo neproběhnou alespoň 4 závody v dané disciplíně, 
bude RD v terénní a 3D lukostřelbě nominováno ze sezóny 2019/2020. 

 

Plnění výkonnostních limitů pro zařazení do RD pro rok 2021 

1. Pokud bude možno soutěžit v terénní a 3D lukostřelbě (tzn. setkávat se v alespoň 20 lidech a 
oficiálně soutěžit) nejpozději od 1. 6. 2021 a zároveň proběhne alespoň 6 závodů v dané 
disciplíně do 8. 8. 2021, proběhne plnění výkonnostních limitů beze změn. 

2. Pokud bude možno soutěžit v terénní a 3D lukostřelbě (tzn. setkávat se v alespoň 20 lidech a 
oficiálně soutěžit) později než 1. 6. 2021 nebo neproběhne alespoň 6 závodů v dané disciplíně, 
proběhne plnění výkonnostních limitů ve stejné výši, ovšem pouze jako průměr 2 nejlepších 
výsledků místo 3. 

Zařazení do RD 2021 nemá vazbu na zařazení do RD 2022. 

 

Para lukostřelba 

Plnění výkonnostních limitů pro zařazení do RD pro rok 2022 

Budou započítána všechna kola Poháru ČLS (distanční i prezenční), dále pak mezinárodní výjezdy, 
závody Českého poháru v para lukostřelbě a kontrolní závody. 

 

Plnění výkonnostních limitů pro zařazení do RD pro rok 2021 

Budou započítána všechna kola Poháru ČLS (distanční i prezenční), dále pak mezinárodní výjezdy, 
závody Českého poháru v para lukostřelbě a kontrolní závody, které proběhnou nejpozději do 20. 6. 
2021. 

 

 

 



 

Jarní kontrola výkonnosti 

Pokud pro zařazení reprezentanta do RD bude nutno použít více než jeden výsledek z distančního 
kola Poháru ČLS, bude po tomto členu RD požadována jarní kontrola výkonnosti pro jeho setrvání 
v RD pro rok 2022. Tato podmínka bude zároveň uvedena ve smlouvě o reprezentaci pro rok 2022. 

Kontrola proběhne v dubnu či v květnu 2022 formou 4 prezenčních závodů, kde by reprezentant měl 
potvrdit svoji výkonnost pro zařazení do RD. 

 

 

 

V Plzni dne 6. 5. 2021       Hana Majarová, Jan Šípek 
P-ČLS Schválilo dne 9. 5. 2021        


