
ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ  SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE 

SYSTÉMY TARGET A FIELD PLATNÉ OD 1.4.2021 DO 15.10.2021 

1. Důvody pro zavedení systémů TARGET a FIELD 
 

Pro venkovní část sezóny musíme mít na paměti, že terčovou, terénní, 3D a případné další disciplíny 

lukostřelby, lze v drtivé většině případů provozovat výhradně na střelnicích, okruzích a parkurech 

k tomuto účelu vyhrazených. Vzhledem k soutěžním vzdálenostem možnost distanční soutěže střílené 

z domova po vzoru halového distančního poháru nepřipadá v úvahu.  

Hlavním cílem STK ČLS je snaha zachovat soutěže Pohár ČLS a Dlouhodobé soutěže v maximální možné 

míře, a pokusit se uspořádat všechna mistrovství a přebory ČR. A především mít plán pro všechny 

předpokládané varianty. Vycházíme přitom ze základního předpokladu, že sportování venku bude mít 

volnější podmínky než sportování ve vnitřních prostorech. V závislosti na tom, jaká omezení sportovní 

činnosti budou aktuálně v platnosti, do některých soutěží zavádíme i distanční formu.  

Tato distanční forma soutěžení je bohužel reálná jen v případě terčové lukostřelby. U terénní a 3D 

lukostřelby, stejně jako v případě lukostřeleckého biatlonu to není proveditelné. Rozdílnost 

jednotlivých tratí/okruhů by způsobila podstatné rozdíly v dosažených výsledcích. 

Z toho důvodu vznikly dvě tabulky. Systém TARGET pro terčovou lukostřelbu a systém FIELD pro ostatní 

disciplíny. 

2. Výjimky ze SŘ a kalendář závodů ČLS 
V závislosti na tom, jaký stupeň systému TARGET a FIELD bude v danou chvíli platit, budou 

aplikovány adekvátní výjimky ze Soutěžního řádu ČLS. Podobně budou rušeny/povoleny závody 

v kalendáři závodů. Ve stupních 5 a 4 nejsou závody dovoleny vůbec. Není třeba aplikovat žádné 

výjimky ze SŘ a všechny závody v kalendáři závodů ČLS se ruší. 

V případě stupně 3, kdy bude možné pořádat závody do maximálně 50 osob, bude v platnosti výjimka 

pro nahlášení nového závodu. Místo 14 dnů před konáním závodu lze do kalendáře zapsat závod 

nejpozději pět dnů před jeho konáním. Zároveň nebude nutné pro uznání výsledků ze závodu splnit 

podmínku v části čl. 4.14 SŘ ČLS, která říká, že se závodu musí zúčastnit střelci ze dvou klubů/oddílů. 

Navazujeme na systém z roku 2020, abychom zbytečně nevyžadovali zvýšený pohyb střelců kvůli 

získání výsledků. Ve stupni 3 platí generální pardon Komise rozhodčích, kdy rozhodčí 3. třídy smí 

rozhodovat i sestavy WA720. 

Ve stupních 2 a 1, kdy už je dovoleno pořádat závody pro více než 50 osob zůstává v platnosti jen 

výjimka týkající se termínu pro zapsání závodu do kalendáře ČLS. Jiné výjimky se nepředpokládají. 

Budeme se snažit zahájit soutěžení v běžném režimu, jako před pandemií. 

U stupně 3, 2 a 1 je důležité mít na paměti, že do maximálního počtu osob se počítají nejen soutěžící, 

ale i organizační tým závodu, rozhodčí, trenéři, popř. další doprovod, nacházející se na střelišti. 

Výše uvedené podmínky se týkají obou systémů stejně. 
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3. Žebříček a Pohár ČLS v terčové lukostřelbě 
V systému FIELD se počítá pouze se skutečnými závody, nikoli s jejich distanční formou. Výsledky z 

uskutečněných závodů se vždy počítají do obou soutěží (Žebříček ČLS a Pohár ČLS). 

V systému TARGET je to trochu složitější. Abychom zajistili možnost získání dostatečného množství 

výsledků do Poháru ČLS v terčové lukostřelbě, vycházíme z již zveřejněného a stále platného seznamu 

pohárových závodů pro terčovou lukostřelbu. Jednotlivé termíny pohárových závodů budou probíhat 

v různých variantách uvedených v tabulce systému TARGET, v závislosti na aktuálním stupni. O zvolené 

variantě bude rozhodnuto vždy v předstihu před konáním daného pohárového závodu. 

Stupeň 1: povolená kapacita závodu - více než 100 účastníků 

- Žebříček a Pohár ČLS budou počítány jako v běžných sezónách. Do žebříčku se počítají výsledky 

ze všech závodů zařazených do kalendáře ČLS. Do Poháru ČLS jen výsledky ze zveřejněných 

pohárových závodů, které proběhnou dle původního plánu. To se týká jen dorostu a dospělých, 

žákům se do Poháru ČLS počítají výsledky ze všech závodů zařazených do kalendáře ČLS. 

Stupeň 2 a 3: povolená kapacita závodu - do 100 účastníků 

- Do žebříčku se počítají výsledky ze všech závodů zařazených do kalendáře ČLS. Pohár ČLS bude 

probíhat jako v roce 2020. Daný pohárový závod se zruší. Víkend, ve kterém se měl konat 

zrušený pohárový závod bude označen jako „pohárový“ a do Poháru ČLS se započtou výsledky 

ze všech závodů nahlášených do kalendáře závodů pro tento konkrétní víkend. To se opět týká 

dorostu a dospělých, žákům se do Poháru ČLS počítají výsledky ze všech závodů zařazených do 

kalendáře ČLS. 

Stupeň 4 a 5: pořádání závodů není dovoleno 

- Po dobu sedmi dní, počínaje víkendem, na který byl plánovaný pohárový závod, bude 

vyhlášena distanční forma Pohárového závodu. Obdobně jako v halovém distančním poháru 

bude mít každý možnost nastřílet jeden soutěžní výsledek v pohárové sestavě. Tento výsledek 

bude započítán do Žebříčku i Poháru ČLS. Tento závod bude otevřen pro všechny věkové 

kategorie, tedy i pro žactvo, protože jiné závody nebudou možné. 

4. Dlouhodobé soutěže ČLS 
 

Očekáváme, že u sportů provozovaných venku budou relativně brzy povoleny alespoň skupinky 

šesti nebo více osob sportujících současně. Od tohoto okamžiku bude možné, aby soutěžní družstvo 

v terčové lukostřelbě mohlo střílet společně na jedné střelnici.  

Přímé soutěže v terčové lukostřelbě (I. Liga mužů RL, Liga Žen RL, Kladková liga) budou probíhat 

v podobném režimu jako pohárové závody. V závislosti na aktuálním stupni bude pro každý termín 

přímého kola před jeho konáním stanoven způsob jeho uspořádání. 

Stupeň 1: povolená kapacita závodu - více než 100 účastníků 

- Přímé kolo soutěže proběhne dle původního plánu. V daný termín v místě konání kola soutěže. 

V případě nutnosti dodržení maximálního počtu účastníků, proběhne ligové kolo ve dvou 

dnech. 
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Stupeň 2, 3 a 4: povolená kapacita závodu - do 100 účastníků, nebo zákaz závodů, ale možné 

trénování alespoň šesti nebo více osob 

- Přímé kolo soutěže bude zrušeno a nahrazeno distanční, korespondenční formou. To bude 

probíhat po dobu sedmi dní, počínaje víkendem, kdy se mělo konat zrušené kolo přímé 

soutěže. Bude možné nastřílet výsledek družstva distanční formou. Nebudou stříleny 

eliminace a body budou uděleny jako u kombinované soutěže.  

Stupeň 5: zákaz závodů, možné trénování méně než šesti osob 

- Dlouhodobé soutěže neprobíhají. STK ČLS upraví termíny jednotlivých kol. 

 

Korespondenční soutěže v terčové lukostřelbě budou hned od začátku probíhat distanční formou.  

Distanční forma dlouhodobých soutěží bude zachována po celou sezónu 2020/2021 při platnosti 

stupňů 1 až 4. Pouze ve stupni 5 nebudou dlouhodobé soutěže probíhat vůbec. 

V době platnosti stupně 3, 2 nebo 1 bude možné střílet soutěže družstev i na závodech zařazených do 

kalendáře závodů běžným způsobem (výsledkový list vyplňuje pořadatel závodu a podepisuje rozhodčí 

závodu). I přesto bude stále zachována i distanční forma soutěže. Chceme, aby kapitáni družstev mohli 

snadněji plánovat účast v jednotlivých kolech bez ohledu na změny ve vládních omezeních, které často 

přichází bez varování v řádech hodin. 

 

Terénní liga. Bude záviset na tom, kdy bude umožněno pořádání závodů a zda budou kluby ochotny 

kola terénní ligy uspořádat. V případě platnosti stupňů 3,2 nebo 1 počítáme s uspořádání kol běžným 

způsobem. Ve stupni 3 budeme pořadateli kola soutěže poskytovat vyšší finanční kompenzaci, aby se 

mu vyplatilo uspořádat terénní závod pro cca 30 střelců ligových družstev.  

 

Jednoduchý popis distanční formy dlouhodobé soutěže v terčové lukostřelbě: 

V termínech stanovaných pro jednotlivá kola soutěží bude možné zaslat klasické avízo na STK. 

STK zařadí družstvo do daného kola soutěže, zašle bodovačky pro střelce v avízu, a v nahlášeném 

termínu umožní online skórování. Družstvo bude společně (všichni na jednom místě a ve stejný čas) 

střílet pod dohledem kapitána, trenéra nebo rozhodčího a výsledky zadávat do aplikace rcherz. Do 

aplikace nebo na mail pošle fotografie podepsaných bodovaček a fotografii výsledkového listu družstva 

s podpisy všech střelců. Výsledek družstva pak bude zanesen do tabulky konkrétní dlouhodobé 

soutěže. 
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5. Jednorázové závody pořádané ČLS (Mistrovství ČR a Přebor ČR) 
 

U všech disciplín počítáme s tím, že se MČR a Přebory uskuteční, pokud bude v platnosti stupeň 3 

nebo nižší. V závislosti na aktuálních omezeních budeme přehodnocovat omezení účasti kvůli 

povolenému počtu účastníků, taktéž přehodnotíme podmínky pro účast na těchto závodech, popř. 

přehodnotíme i časový harmonogram těchto závodů, abychom umožnili jejich uspořádání. U MČR 

popř. Přeborů plánovaných na červen 2021 se pokusíme vyjednat i záložní termíny pro případ delšího 

omezení sportování na jaře a začátkem léta. V případě problému s místem konání v záložním termínu 

se pokusíme závod uspořádat v Nymburku. 

6. Rekordy 
 

Národní rekordy bude možné ve všech disciplínách stanovit pouze na závodě zařazeném v kalendáři 

ČLS, a který proběhne plně v souladu s pravidly WA a dle SŘ ČLS, popř. s výjimkami v SŘ uvedenými 

v tabulce systémů TARGET a FIELD. 

 


