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Pohár ČLS v terčové lukostřelbě 2020/2021 – distanční kola 

Pravidla pro distanční náhrady 
Pohárových závodů ČLS v terčové 

lukostřelbě 2020/2021 

 
1. Úvod 

 

V návaznosti na systém soutěží TARGET, platný pro celou terčovou sezónu 

2020/2021, uvádíme pravidla pro účast v distančních kolech probíhajících ve 

stupni 4 a 5.  

Výsledky do Poháru ČLS bude možné ve stupních 4 a 5 získávat distanční 

formou probíhající online po vzoru Distančního poháru ČLS v halové lukostřelbě 

2020/2021.  

 

2. Formát soutěže 
  

V každém týdnu je možné získat jen jeden výsledek z pohárové sestavy, 

definované Soutěžním řádem ČLS pro divize Reflexní luk, Holý luk, Kladkový luk 

(WA720, ŽWA720).  

Jiné sestavy není možné v těchto kolech střílet (WA/kr., WA900, WA1440).  

 

3. Termíny kol 
 

Jednotlivé distanční formy budou vyhlášeny vždy na základě platného 

stupně systému TARGET. Bude se jednat o náhrady za zrušené pohárové závody 

kdy nebude možné vyhlásit „Pohárový víkend“ (platí prostupně TARGET 3 a 2). 

Distanční kolo bude probíhat vždy od soboty, kdy se měl konat pohárový 

závod, do pátku následujícího týdne.  

 

4. Účast 
 

Zúčastnit se mohou členové ČLS s platnou lukostřeleckou licencí pro sezónu 

2020/2021. Každé kolo bude uveřejněno v kalendáři závodů ČLS a současně bude 

otevřené v systému RCHERZ.  

Závodníci se mohou v rcherz přihlásit do soutěžního kola sami 

prostřednictvím svého profilu, popř. je může zaregistrovat klubový administrátor. 

Přihlášky do jednotlivých kol budou uzavřeny vždy ve čtvrtek o půlnoci před 

každým soutěžním kolem. V každém soutěžním kole lze získat jen jeden 

výsledek ve stejné kategorii. 

 

Soutěžní kola budou probíhat vždy od soboty 8:00 do pátku 21:00. V této 

době bude umožněno skórování do aplikace. Pokud nebude výsledek 

zaskórován v tomto časovém období, nebude započten. 
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Přihlášený lukostřelec svůj výsledek na 72 šípů nastřílí v takových 

podmínkách, které odpovídají požadavkům na bezpečnost a soutěžní vzdálenosti. 

Bodování bude prováděno prostřednictvím aplikace Rcherz popř. Rcherz Scoring a 

na papírové bodovačce, která bude elektronicky zaslána na email registrovaný 

v RCHERZ profilu závodníka. Bodovačky členů každého klubu budou hromadně 

zaslány i na oficiální email klubu. Každá papírová bodovačka bude obsahovat 

unikátní QR kód, který po načtení do aplikace umožní elektronické skórování. 

 

Na rozdíl od halového závodu, není nutné pro každého závodníka 

samostatný čistý terč. (I s ohledem na rozdíl v cenách terčů 122cm proti 40cm 

v hale). 

 

Po skončení soutěžního kola, a to nejpozději do 24 hodin, je nutné zaslat na 

mail stk@czecharchery.cz fotografii své podepsané bodovačky spolu s jedním 

podpisem svědka.  

 

 

 

Praha, 14. dubna 2021 
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