
 

 
Český lukostřelecký svaz  Telefon: + 420 242 429 220 
Zátopkova 100/2  E-mail: sekretariat@czecharchery.cz 
160 17 Praha 6  www.czecharchery.cz 

Usnesení Valného shromáždění 

Českého lukostřeleckého svazu 

ze dne 23. 10. 2021 

Sportovní centrum Nymburk 

  
Valné shromáždění Českého lukostřeleckého svazu (dále jen „VS ČLS“) jednalo dne 
23. 10. 2021 dle legislativy Českého lukostřeleckého svazu (dále jen „ČLS“). 
 

Předsednictvo ČLS (dále jen P ČLS) rozhodlo, že řídícím a moderátorem VS ČLS bude 
David Špinar. 
 

VS ČLS zvolilo do orgánů VS ČLS: 
• Volební a mandátovou komisi ve složení: 

o předseda – Ladislav Žák, Hana Majarová, Kateřina Končalová (hlasování 

č. 3, ANO-87/CELKEM-87) 
• návrhovou komisi ve složení: 

o předseda – Jan Šípek, Michal Bidlo, Pavel Hradil (hlasování č. 2, ANO-

87/CELKEM-87) 
 

VS ČLS schválilo: 
 

Program VS ČLS v původním znění (hlasování č. 1, ANO-83/CELKEM-87): 
1) Zahájení 
2) Schválení programu VS ČLS 
3) Volba a schválení Návrhové, Volební a mandátové komise 
4) Zpráva Volební a mandátové komise 
5) Schválení jednacího řádu VS ČLS 
6) Kontrola usnesení z posledního VS ČLS 
7) Aktiv STK ČLS 
8) Legislativa ČLS 
9) Zpráva návrhové komise – návrh a schválení usnesení z Aktivu STK ČLS 
10) Přijetí nových klubů za člena ČLS 
11) Různé 
12) Zpráva Návrhové komise – návrh usnesení VS ČLS 
13) Schválení usnesení 
14) Závěr 

 

• Zprávu mandátové komise – k hodině zahájení bylo přítomno 87 ze 127 hlasů. 
Valné shromáždění je tedy usnášeníschopné. 

• Jednací řád VS ČLS v předložené formě. (hlasování č. 4, ANO-86/CELKEM-87) 
• Pověřit P ČLS a STK ČLS spuštěním systému soutěží v para-lukostřelbě 

pro sezónu 2021/2022 a předložením návrhu na úpravu a doplnění soutěžního 
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řádu ve smyslu těchto soutěží na podzimním VS ČLS v roce 2022. (hlasování č. 
5, ANO-87/CELKEM-87) 

• Usnesení Aktivu STK viz příloha č. 1. 
• Usnesení Aktivu STK bod 14) viz příloha č. 2. (hlasování č. 20, ANO-

83/CELKEM-87) 
• V případě pokračujících omezení ze strany vlády ČR způsobené šířením Covid-

19 v ČR má P-ČLS mandát pro změnu Uspořádání a rozpisu soutěží, případně 

pro dočasné úpravy soutěžního řádu, které budou nezbytné pro udržení chodu 
soutěží v ČLS na co nejvyšší možné sportovní úrovni tak, aby neohrožovala 
zdraví sportovců, organizačních týmů a organizátorů. Všechna taková usnesení 

budou jasně vymezena v čase. (hlasování č. 27, ANO-86/CELKEM-87) 
• Pověřit STK ČLS ke komunikaci s kluby a určení technického zabezpečení 

závodů bez kandidáta na technické zabezpečení. 

 

VS ČLS neschválilo: 

• žádný bod programu VS ČLS nebyl neschválen 

VS ČLS bere na vědomí: 
• Informaci o kontrole usnesení z minulého VS ČLS 

• Zprávu Kontrolní komise 
• Vyjádření P ČLS ke zprávě Kontrolní komise, předložené 20. 3. 2021. Vyjádření 

je uveřejněno na webu ČLS. Detailnější komentář bude předložen na jarním VS 

ČLS za přítomnosti předsedkyně kontrolní komise. 
  
VS ČLS přijalo za nové členy ČLS: 

• Lukostřelecký klub Arni-Valteřice, IČ: 26579201 (hlasování č. 29, ANO-
85/CELKEM-86) 

• Spolek Odyssea Tišnov, IČ: 26548593 (hlasování č. 30, ANO-86/CELKEM-86) 
• dp Lukostřelba Zlín z.s., IČ: 22861645. (hlasování č. 31, ANO-86/CELKEM-86) 

  
VS ČLS ukládá P ČLS: 

• Zpracovat návrh na změnu soutěžního řádu s cílem zvýšit motivaci střelců 

k účasti v eliminační části závodů. (hlasování č. 28, ANO-87/CELKEM-87) 

 

VS ČLS odsouhlasilo toto usnesení. (hlasování č. 32, ANO-86/NE-0/ZDRŽEL SE-

0/CELKEM-86) 
  
V Nymburce dne 23. 10. 2021 
 
  

 

  
  
Jan Šípek     Michal Bidlo    Pavel Hradil 
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Příloha č. 1 – usnesení Aktivu STK 

Bod 0 
Gestorství para lukostřelby 
Informace o změnách v pravidlech WA platných od 15.1.2022 

Bod 0.1 

V soutěžích para lukostřelby je zrušena soutěž tříčlenných družstev. Jako 
náhrada se zavádí soutěž dvojic (Para-double) a zachovává se soutěž MIX 

týmů. V rámci MČR bude tato soutěž uvedena v rozpise závodu. 
 

Bod 0.2 

Změna časových limitů: 

13.4.1 Celkový čas na vystřelení jedné sady je určen počtem šípů střílených 
v dané sadě, přičemž: 

 - 20s na jeden šíp při střídavé střelbě jednotlivců, družstev a MIX týmů 
 - 30s na jeden šíp v kvalifikaci jednotlivců v terčové a halové 

lukostřelbě, kde není aplikovaná střídavá střelba 
 - při soutěžích para lukostřelby je čas navýšen o dodatečných 10s ve 

všech výše zmíněných situacích 
 

Pozor na kombinaci závodů v lukostřelbě a v para lukostřelbě. Různé časy na 
sadu.  

 
Návrh usnesení: 

V rámci soutěží ČLS akceptujeme a zavádíme výše zmíněné změny pravidel 

s platností od 1.11.2021. 
 
(hlasování č. 6, ANO-87/CELKEM-87) 

1. Splnění úkolu z předchozího VS ČLS 
STK ČLS nedoporučuje povýšení Přeboru ČR žáků do 10 let na úroveň Mistrovství ČR. Dle 

definice SŘ se mistrovství ČR koná jako dvoudenní závod a musí mít jak kvalifikační, tak i 

eliminační část (včetně eliminačních soubojů družstev a MIX týmů). Z pohledu STK není 

žádoucí dětské kategorie do 10 let věku vystavovat této zvýšené fyzické i psychické zátěži. 

Proto zachováváme u kategorií do 10 let soutěž Přebor ČR.  

Protože se nejedná o žádný návrh úpravy pravidel nebo SŘ, nebude o tomto bodu 

hlasováno. 
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2. Revize kategorie Senioři 60+ po roce od jejího 

zavedení  
Na základě vyhodnocení počtu účastníků v této kategorii doporučujeme pro nadcházející 

sezónu zachovat stejný způsob hodnocení pro kategorii Senioři 60+.  

Protože se nejedná o žádný návrh úpravy pravidel nebo SŘ, nebude o tomto bodu 

hlasováno. 

Upravený návrh STK s podporou PČLS: 

Zařadit kategorii Senioři 60+ reflexní luk jako samostatnou kategorii do MČR 

v terčové lukostřelbě. 

 

(hlasování č. 7, ANO-81/CELKEM-87) 

3. Nové zkratky věkových tříd 
Chceme držet krok s aktuální sportovní terminologií v ostatních sportech. 

Proto bychom i do lukostřelby rádi zavedli nové zkratky kategorií. Aby změna 

byla postupná, navrhujeme na přechodnou dobu doplnění nových zkratek. Až 
budeme mít jistotu, že se dostatečně zažily, potom případně navrhneme 

zrušení zkratek původních.  
Návrh úpravy článku 2.5 SŘ Kategorie 

Navrhujeme doplnění stávající tabulky: 

Název 

třídy 

Zkratka Nová 

Zkratka 

Název 

třídy 

Zkratka Nová 

Zkratka 

Muži M (Men) Senior M Ženy W (Women) Senior W 

Senioři 
60+ 

MM+ (Master 
Men+) 

60+M Seniorky 
60+ 

MW+ (Master 
Women+) 

60+W 

Senioři MM (Master 
Men) 

50+M Seniorky MW (Master 
Women) 

50+W 

Junioři JM (Junior 

Men) 

U21M Juniorky JW (Junior 

Women) 

U21W 

Kadeti CM (Cadet 

Men) 

U18M Kadetky CW (Cadet 

Women) 

U18W 

Starší 
žáci 

ŽSM (Žáci 
Starší Men) 

U15M Starší 
žákyně 

ŽSW (Žáci 
Starší Women) 

U15W 

Mladší 
žáci 

ŽMM (Žáci 
Mladší Men) 

U13M Mladší 
žákyně 

ŽMW (Žáci 
Mladší Women) 

U13W 

Žáci do 

10 let 

Ž10M (Žáci 

10 Men) 

U11M Žákyně 

do 10 let 

Ž10W (Žáci 

10 Women) 

U11W 

Žáci do 

8 let 

Ž8M (Žáci 8 

Men) 

U9M Žákyně 

do 8 let 

Ž8W (Žáci 8 

Women) 

U9W 

 

Příklady:  
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RM   nebo R Senior M … Reflexní luk Muži  

BW   nebo B Senior W … Holý luk Ženy  
CJM   nebo CU21M  … Kladkový luk Junioři  

CCM   nebo CU18M  … Kladkový luk Kadeti  
RŽ10W  nebo RU11W  … Reflexní luk Žákyně do 10 let  

 
(hlasování č. 8, ANO-87/CELKEM-87) 

4. Omezení účasti zvířat a zákaz kouření na závodech 

v kalendáři ČLS  
STK navrhuje doplnění článku 4.4 SŘ o výslovný zákaz kouření a pohybu 

domácích zvířat na střelnicích v průběhu závodů zařazených v kalendáři ČLS. 

Dáváme tím pořadatelům závodu legislativní oporu v případě vzniku sporů při 
konání závodů. 

Návrh úpravy článku 4.4 SŘ - Účast na závodě  
Každý závodník startuje za svůj LK (LO), jehož je členem nebo v němž má 

úplné hostování.   
Mimořádný individuální člen startuje sám za sebe.   

Start na závodě je povolen řádně přihlášenému závodníkovi, který splňuje 
všechny další podmínky pro účast (definované rozpisem závodu), pokud 

uhradil startovné a je vystrojen v přijatelném sportovním úboru nebo dresu viz 
Příloha č.7 tohoto řádu.  

Každý startující závodník se musí před zahájením závodu prokázat členským 

průkazem ČLS, popř. jiné lukostřelecké federace nebo asociace, s platnou 
lukostřeleckou licencí platnou pro danou lukostřeleckou sezónu.  

Při závodech zařazených do kalendáře závodů ČLS platí v prostoru 
vyhrazeném pro závodníky zákaz vstupu domácích zvířat a zákaz 

kouření. 
Osoby, které vykazují známky požití omamných látek nebo alkoholu, musí 

být ze závodu i prostor střeliště vykázány. 
 
(hlasování č. 9, ANO-87/CELKEM-87) 

5. Výkonnostní třídy 
Výkonnostní třídy jsou v Soutěžním řádu již po několik let zcela „mrtvou“ 

záležitostí. V současné době nevidíme praktické využití pro potřeby ČLS. Proto 

STK navrhuje v rámci zachování aktuálnosti a přehlednosti SŘ 

vypuštění článku 2.7, který výkonnostní třídy definuje. Dále 
navrhujeme odstranění všech odkazů na výkonnostní třídy z dalších 

pasáží SŘ a zároveň navrhujeme odstranění přílohy č. 4 SŘ, která 
obsahuje tabulky hodnot pro udělování výkonnostních tříd. 
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 Dotčené články SŘ: 

 Čl. 3.3 Statut závodů v kalendáři 
 Čl. 3.4 Závody mimo rámec KLZ 

 Čl. 4.13 Výsledek závodu 
Čl. 5.2.2 Účast a omezení počtu závodníků 

Čl. 5.3.2 Účast a omezení počtu závodníků 
 

(hlasování č. 10, ANO-75/CELKEM-87) 

6. Oddílová družstva při MČR 
Předkládáme nový návrh na zavedení povinnosti oddílových družstev stejného 

pohlaví při MČR v halové a terčové lukostřelbě. Navrhujeme vytvoření dvou 

samostatných článků v SŘ, které zachovají současnou praxi ve tvorbě družstev u 
Přeborů ČR a zároveň zavádí povinnost jednopohlavních družstev při MČR v halové a 
terčové lukostřelbě. Do nového článku přesouváme původně samostatný článek 

definující soutěž družstev při MČR v terénní lukostřelbě. U sčítaných družstev dorostu 
a žactva při terénní MČR zachováváme možnost smíšených družstev. 

Zrušení článku 5.1 Oddílové družstvo 
Návrh nového článku 5.2.1. Oddílové družstvo při MČR 
Pro jednorázové závody pořádané ČLS platí následující definice oddílového 

smíšeného družstva:  
Oddílové družstvo při MČR dospělých RL v terčové lukostřelbě tvoří tři 

závodníci stejného pohlaví ze stejného LK (LO) s nejvýše jedním hostujícím v tomto 
LK (LO) v dané kategorii a soutěži. V případě, že LK (LO) má v jedné kategorii 
přihlášeny tři a více vlastních střelců, nesmí již do této kategorie hostovat dalšího 

střelce a musí sestavit družstvo v této kategorii. 
Členové družstva musí odstřílet stejnou kvalifikační sestavu (stejné vzdálenosti a 

velikosti terčů). Pokud je ve smíšeném družstvu alespoň jeden střelec třídy mužského 
pohlaví, musí družstvo střílet soutěž v kategorii dané třídou mužského pohlaví.   

Pokud jsou ve smíšeném družstvu střelci různých tříd stejného pohlaví, musí 

družstvo střílet soutěž v kategorii odpovídající členu družstva s nejvyšší třídou (vyjma 
tříd senior/seniorka). Nejvyššími třídami jsou muži a ženy. Soutěž družstev ve třídě 

seniorů/seniorek mohou střílet pouze závodníci třídy senior/seniorka.   
Před zahájením kvalifikační části MČR musí být zveřejněn seznam přihlášených 

družstev včetně jednotlivých členů. 

Družstvo musí být do soutěže nahlášeno spolu s přihláškou, tedy v termínu pro 
zaslání přihlášek. V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před 

závodem, s možnou finální úpravou jmen při prezenci na MČR. Po termínu přihlášek 
nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli kategorie. Počty družstev přijaté ke dni 
uzávěrky přihlášek jsou konečné. 

 
Oddílové družstvo na ostatních MČR tvoří tři závodníci ze stejného LK (LO) s 

nejvýše jedním hostujícím v tomto LK (LO) v dané kategorii a soutěži pouze za 
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předpokladu, že LK (LO) nemá přihlášen dostatek vlastních střelců pro sestavení 
družstva.  

Členové družstva musí odstřílet stejnou kvalifikační sestavu (stejné vzdálenosti a 
velikosti terčů). Pokud je ve smíšeném družstvu alespoň jeden střelec třídy mužského 
pohlaví, musí družstvo střílet soutěž v kategorii dané třídou mužského pohlaví.   

Pokud jsou ve smíšeném družstvu střelci různých tříd, musí družstvo střílet soutěž v 
kategorii odpovídající členu družstva s nejvyšší třídou (vyjma tříd senior/seniorka). 

Nejvyššími třídami jsou muži a ženy. Soutěž družstev ve třídě seniorů/seniorek mohou 
střílet pouze závodníci třídy senior/seniorka.   

Před zahájením kvalifikační části MČR musí být zveřejněn jmenný seznam 

přihlášených družstev včetně jednotlivých členů. 
Družstvo musí být do soutěže nahlášeno spolu s přihláškou, tedy v termínu pro 

zaslání přihlášek. V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před 
závodem, s možnou finální úpravou jmen při prezenci na MČR. Po termínu přihlášek 
nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli kategorie. Počty družstev přijaté ke dni 

uzávěrky přihlášek jsou konečné. 
 

5.2.2 Soutěž družstev při MČR v terénní lukostřelbě 
Smíšená družstva dospělých budou složena ze tří střelců jednoho nebo různých 

pohlaví, přičemž každý střelec musí být z jiné divize, tedy jeden lukostřelec s holým 

lukem, jeden s kladkovým lukem a jeden s lukem reflexním. Složení družstev bude 
určeno při prezentaci, počet družstev za klub není omezen! Hostování bude probíhat 

dle R 09 Přestupního a hostovacího řádu ČLS. Vítězům bude udělen titul Mistr ČR. 
V třídách dorostu a žactva zůstávají zachována sčítaná oddílová družstva. Je možné 

tvořit smíšená družstva (střelci různého pohlaví)  

 
Návrh nového článku 5.3.1 Oddílové družstvo při Přeboru ČR 

Družstvo tvoří tři závodníci ze stejného LK (LO) s nejvýše jedním hostujícím v 
tomto LK (LO) v dané kategorii a soutěži pouze za předpokladu, že LK (LO) nemá 

přihlášen dostatek vlastních střelců pro sestavení družstva.  
Členové družstva musí odstřílet stejnou kvalifikační sestavu (stejné vzdálenosti a 

velikosti terčů). Pokud je ve smíšeném družstvu alespoň jeden střelec třídy mužského 

pohlaví, musí družstvo střílet soutěž v kategorii dané třídou mužského pohlaví.   
Pokud jsou ve smíšeném družstvu střelci různých tříd, musí družstvo střílet soutěž v 

kategorii odpovídající členu družstva s nejvyšší třídou (vyjma tříd senior/seniorka). 
Nejvyššími třídami jsou muži a ženy. Soutěž družstev ve třídě seniorů/seniorek mohou 
střílet pouze závodníci třídy senior/seniorka.   

Před zahájením kvalifikační části Přeboru ČR musí být zveřejněn jmenný seznam 
přihlášených družstev včetně jednotlivých členů. 

Družstvo musí být do soutěže nahlášeno spolu s přihláškou, tedy v termínu pro 
zaslání přihlášek. V případě hostování, lze doplňovat družstva maximálně týden před 
závodem, s možnou finální úpravou jmen při prezenci na MČR. Po termínu přihlášek 

nelze přihlásit nové družstvo do jakékoli kategorie. Počty družstev přijaté ke dni 
uzávěrky přihlášek jsou konečné. 
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(hlasování č. 11, ANO-71/CELKEM-87) 

7. Nastavení podmínek pro zisk titulu Mistr ČR v para 

lukostřelbě 
 
Aktuálně v ČLS soutěží tak málo para lukostřelců, že při pořádání MČR v para nastává 

situace, kdy nevzniká soutěž v žádné z kategorií. Na základě požadavku od komise pro para 

lukostřelbu při ČLS navrhujeme doplnění článku 5.2.3 Soutěžního řádu. Návrh vychází 

z předchozích let, kdy se pořádala halová MČR pod záštitou ČLS s podmínkou účasti 3+. 

Při mistrovství ČR v para lukostřelbě soutěž jednotlivců vzniká a bude hodnocena v případě, 

kdy po uzavření přihlášek je v kategorii přihlášeno 3 a více soutěžících. Za účelem vzniku 

soutěží je u para lukostřelby možné slučovat mužské a ženské kategorie. 

 

(hlasování č. 12, ANO-87/CELKEM-87) 
 

8. MČR – finálové střelnice pro dorost a dospělé 
 
Po zkušenostech z roku 2021 navrhujeme takovou úpravu SŘ, která zajistí 

povinnost konání finálové střelnice na všech terčových MČR dospělých a dorostu. 

Zároveň vypouštíme ze SŘ generální povinnost přímého přenosu z takové střelnice. 
Zajištění přímého přenosu bude nadále žádoucí, ale bude v kompetenci Předsednictva 
ČLS.  

V žákovských kategoriích zůstává dvoudenní uspořádání. Např. při MČR holých a 
kladkových luků budou mít žáci kvalifikaci společně s dospělými a dorostem, ale 

v sobotu budou mít i finálové souboje s vyhlášením a nebudou střílet na finálových 
střelnicích.  

Návrh úpravy Článku 5.2.1 SŘ - Způsob pořádání MČR 

Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě dospělých a dorostu reflexních a kladkových 
luků se pořádá jako vícedenní závod. Kvalifikace probíhá zpravidla v pátek. Eliminace 

jednotlivců a družstev a Mix-týmů až do ½ probíhá v sobotu. V neděli následuje 
střelba na finálové střelnici pro jednotlivce a družstva doprovázená přímým přenosem. 
Do programu nedělní finálové střelnice budou zařazeny kategorie, ve kterých 

proběhnou eliminační souboje minimálně na úrovni 1/4 (počet postupujících 
osm a více). Pouze v případě volného prostoru v časovém harmonogramu 

mohou být do programu finálové střelnice zařazeny i kategorie s menším 
počtem postupujících. O takovém zařazení rozhodne STK při tvorbě časového 

harmonogramu závodu. 
Mistrovství ČR žactva, mistrovství ČR v terčové lukostřelbě holých luků (mladší žáci 

až senioři) a mistrovství ČR dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě se pořádá jako 

dvoudenní závod. V prvním dni probíhá kvalifikace a ve druhém dni vyřazovací 
souboje jednotlivců a oddílových družstev. Pokud to časový harmonogram dovolí, je 

možné začít vyřazovací souboje už v prvním dni MČR. Výjimkou je mistrovství ČR 
žactva v terénní lukostřelbě, které se pořádá jako jednodenní závod.  
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V soubojích o zlaté a bronzové medaile jednotlivců se vždy použije střídavá střelba.  
Konkrétní kvalifikační sestavu doporučuje aktiv STK a potvrzuje VS ČLS.   

 
(hlasování č. 13, ANO-83/CELKEM-87) 

9. Změna formy pohárů pro vítěze terčové a terénní ligy 
 
Putovní pohár nebude získán natrvalo. Bude stále putovní a každý rok přejde na 

nového vítěze soutěže. Navrhujeme úpravu příslušného článku Soutěžního řádu, který 

je ještě v původním znění z doby, kdy byly poháry plánovány jako putovní. 

Návrh úpravy článku 6.1.13 Tituly a ceny  

Vítězné družstvo I. Ligy mužů a Ligy žen reflexní luk a Kladkové ligy v terčové 

lukostřelbě a vítězné družstvo Terénní ligy získá titul „Vítěz I. Ligy ČR“ nebo „Vítěz Ligy 
ČR“ a putovní pohár. V případě, že některý oddíl získá putovní pohár ve třech po sobě 

následujících sezónách, získává putovní pohár natrvalo. V následující sezóně bude 
předáván nový putovní pohár. Vítězné družstvo získá do příští sezóny zapůjčen putovní 
pohár, který v následující sezóně přechází na dalšího vítěze. 

Vítězné družstvo I. Ligy mužů a Ligy žen reflexní luk v halové lukostřelbě získá titul 
„Vítěz Ligy ČR“ a pohár. 

Za první, druhé a třetí místo jsou rozdávány příslušné diplomy, které dostávají 
všichni závodníci, pokud byli uvedeni na některém výsledkovém listu. 

Za první, druhé a třetí místo v přímých a kombinovaných soutěžích jsou rozdávány 
medaile, které dostávají všichni závodníci, pokud byli uvedeni na některém 
výsledkovém listu. 

Medaile, diplomy a poháry zabezpečuje ČLS. Výkony závodníků může také 
ohodnotit věcnými cenami technicky zabezpečující LO (LK) podle svých možností.  

 
(hlasování č. 14, ANO-87/CELKEM-87) 

10. Distanční forma dlouhodobých soutěží 
 
Na základě zkušeností z roku 2021 navrhujeme zachovat možnost distančního 

způsobu střelby dlouhodobých soutěží, tedy mimo standardní závody. Avšak pouze 

pro přebory, nikoli pro ligové soutěže. Tuto formu navrhujeme na zkoušku jen na 
následující sezónu 2021/2022. V případě, že se i v následující sezóně osvědčí, 
uvažujeme o zakotvení do Soutěžního řádu. Distanční forma by byla možná v sezóně 

2021/2022 v halových i terčových soutěžích typu Přebor (RL, HL, KL) ve všech 
věkových kategoriích (žactvo, dorost, dospělí). 

 
(hlasování č. 15, ANO-78/CELKEM-87) 
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11. Revize soutěžních sestav zařazených v kalendáři 
ČLS 

 
Pro jednodušší orientaci v sestavách v Soutěžním řádu doporučujeme ze SŘ 

vypustit ty sestavy, které se již delší dobu nestřílí. 
 
 

Divize Reflexní luk: 

- Vyřazení sestavy WA1440/2 ze soutěžního řádu 

Divize Holý luk: 

- Vyřazení sestavy WA/kr. 

Kategorie Junioři/ Juniorky Holý luk (BJM/BJW): 

- Pro tuto kategorii bude hlavní sestava WA720 na 50m s terčem 122cm 

- Pouze tato sestava bude u kategorie BJM a BJW sledována v Poháru ČLS 

a bude střílena na MČR v terčové lukostřelbě 

(hlasování č. 16, ANO-78/CELKEM-87) 

12. Pravidla oblékání 
 
V příloze SŘ, která upravuje pravidla oblékání chybí definice délky sukní. 
Doplnit tučný text do přílohy č.7 Soutěžního řádu. 

- Krátké kalhoty, sukně apod. jsou minimálně v délce jako prsty natažené 
připažené ruky. 

 

(hlasování č. 17, ANO-87/CELKEM-87) 
 

 

13. Rekordy  
 
Na základě několika let zkušeností považujeme za smysluplné a technicky 

proveditelné, sledovat a uznávat nové rekordy jen v těch sestavách, které jsou v dané 
sezóně těmi stěžejními. V terčové lukostřelbě se tedy jedná o sestavy WA720 a 
ŽWA720. V halové lukostřelbě H18, ŽH18, ŽH10. 

Souhrn rekordů z jiných sestav, tratí a soubojů bude zachován v archivu rekordů, 
ale nebude doplňován o nové rekordy. 

Pro uznání rekordu, popř. pro nahlášení pokusu o překonání rekordu družstva nebo 
MIX týmu, je možné využít nové formuláře na webu ČLS 

Návrh na úpravu přílohy č.6 SŘ - Rekordy 

Přehled evidovaných sestav a tratí pro rekordy 
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Rekordy se evidují pro všechny kategorie, které sestavu nebo trať střílí. U 

věkových tříd do 10 let nejsou evidovány rekordy MIX týmů v terčové 
lukostřelbě. 

 V … terčová lukostřelba 
 H … halová lukostřelba 

 

Jednotlivci - 
Sestava 

 
Družstva - 

Sestava 
 

MIX tým - 
Sestava 

 

H18  H H18 H   

ŽH18  H ŽH18 H   

ŽH10  H ŽH10  H   

WA 720 V WA 720 V WA 720 V 

ŽWA 720 V ŽWA 720 V ŽWA 720 V 
 
(hlasování č. 18, ANO-40/NE-41/ZDRŽEL SE-6/CELKEM-87) 

(hlasování č. 19, ANO-60/NE-11/ZDRŽEL SE-16/CELKEM-87) 
 
 

15. Eliminační pohár olympijských nadějí 
  Představujeme novou soutěž vloženou do systému Pohárových závodů 

v terčové lukostřelbě, primárně určenou pro dorostenecké kategorie v reflexním luku. 

Tato soutěž má za cíl zlepšit připravenost zmíněných kategorií na náročné eliminační 
souboje, které mnozí zažívají jen dvakrát ročně při mistrovstvích ČR.  

Disciplína:   Terčová lukostřelba 

Soutěžní kategorie: RU18 (reflexní luk kadeti/kadetky) 
RU21 (reflexní luk junioři/juniorky) 

Formát soutěže:  

- Čtyři soutěžní kola sestávající z kvalifikační sestavy WA720 a eliminací 

jednotlivců výše uvedených soutěžních kategorií 

- Finále – pouze eliminační souboje jednotlivců. Do finále budou 

nominováni nejlepší čtyři z každé soutěžní kategorie, dle pořadí po čtyřech 

kolech. 

 
Cíl soutěže:  Vítěz každé kategorie získá titul „Vítěz Poháru olympijských 

nadějí“. 
Systém hodnocení:  
Zahajovací úroveň pro eliminační část určuje počet střelců v kvalifikační části. Při 

větším počtu, něž 16 střelců, budou eliminace začínat úrovní 1/8, (postupuje jen 16 
nejlepších v dané soutěžní kategorii). Při menším počtu účastníků bude zahajovací 

úroveň ¼ popř. 1/2. Pro pořadí v eliminačním poháru bude sledována (v jednotlivých 
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kategoriích samostatně) úspěšnost v eliminačních soubojích. Tedy procentní poměr 
vyhraných eliminačních soubojů vůči celkovému počtu absolvovaných soubojů.  

Příklad: Pokud střelec vypadne v prvním kole eliminací, potom jeho úspěšnost činí 
0%, pokud vypadne ve druhém kole, jeho úspěšnost je 50%, ve třetím kole 66,67%, 
ve čtvrtém 75%, pokud vyhraje všechny eliminace, obdrží úspěšnost 100%. Prohra 

v semifinále úspěšnost sníží, ale následná výhra ve finále o bronz ji opět zvýší, naopak 
prohra ve finále o bronz úspěšnost opět snižuje. Neúčast na daném kole poháru by 

byla hodnocena úspěšností 0%. Celkové pořadí v poháru určuje průměr úspěšnosti 
každého střelce.  

Při shodě průměrů na prvních čtyřech příčkách, zajišťujících postup do finále, 

rozhodne o konečném pořadí rozstřel, který se uskuteční neprodleně po skončení 
čtvrtého kola poháru. 

 
(hlasování č. 21, ANO-25/NE-48/ZDRŽEL SE-14/CELKEM-87) 
(hlasování č. 22, ANO-66/NE-13/ZDRŽEL SE-8/CELKEM-87) 

16. Pohár ČLS – počet termínů 
 Při schválení bodu č.15 navrhujeme, aby pohárovými závody v terčové 

lukostřelbě pro sezónu 2021/2022 zůstaly jen čtyři kola terčové ligy dospělých, dále 
čtyři kola eliminačního poháru Olympijských nadějí a k tomu ještě všechna Mistrovství 

ČR všech divizí. Každá divize bude mít alespoň 9 termínů pro bodování do Poháru ČLS 
v terčové lukostřelbě. 

Při ligových kolech dospělých budou v sobotu střílet přednostně ligová družstva a v 
neděli ostatní pohárové kategorie včetně eliminací jednotlivců. Při kole Poháru 

olympijských nadějí bude sobota vyhrazena přednostně kategoriím dorostu RL a 
neděle bude vyhrazena ostatním pohárovým kategoriím včetně eliminace jednotlivců. 

 

(hlasování č. 23, ANO-50/NE-23/ZDRŽEL SE-14/CELKEM-87) 

17. Změna Ligy dorostu RL v terčové lukostřelbě 
 Při schválení bodu 15 navrhujeme změnu dlouhodobé soutěže Liga dorostu RL 

na přímé uspořádání (po vzoru Terčové ligy dospělých, ale jen na tři kola). 

Termíny a místa konání jednotlivých kol budou určeny předem a budou odpovídat 
kolům Poháru olympijských nadějí (PON) viz bod 14. Tzn. Že pořadatel kola PON bude 
zároveň i pořadatelem Ligy dorostu.  

Systém hodnocení Ligy dorostu RL bude následující: 
Družstva na každém kole získávají body dle definice přímých soutěží. Tedy 1 bod za 

každé poražené družstvo v kvalifikaci. Další body družstva získají za eliminační část. 
Ovšem z důvodu pořádání PON a s ním spojených eliminačních soubojů jednotlivců, 

nebudou probíhat eliminace družstev. Pořadí družstev dlouhodobé soutěže 
za eliminační část, určí průměr tří nejlepších úspěšností jednotlivých střelců družstva 
uvedených na výsledkovém listu. Podle výsledného pořadí družstvo obdrží jeden bod 

za každého poraženého soupeře. Součet bodů za kvalifikační a eliminační část bude 
bodovým ziskem družstva v daném kole. 
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(hlasování č. 24, ANO-40/NE-18/ZDRŽEL SE-29/CELKEM-87) 

(hlasování č. 25, ANO-35/NE-22/ZDRŽEL SE-30/CELKEM-87) 
Návrh neschválen 

 

18. Návrhy doručené od klubů 

 

Soutěžní řád bod 6.3 doplnit o zvýrazněnou větu: 

Do poháru ČLS budou počítány i výsledky dosažené při reprezentačních výjezdech 
(ME, MS, Grand Prix, OH, apod.), akademické MČR a MČR v paralukostřelbě.  
 

 
V terénní disciplíně je reprezentační výjezd střílený na T48 započítáván do 

poháru ČLS jako dva samostatné závody T24. 
 

(hlasování č. 26, ANO-44/NE-1/ZDRŽEL SE-42/CELKEM-87) 
 
Zdůvodnění: 

V terčové lukostřelbě tato úprava není potřeba, protože se na národních i 
mezinárodních závodech střílí stejná kvalifikační sestava. U terénní lukostřelby tomu 

tak není a přijde nám líto, aby reprezentant neměl započítán svůj vrcholný výkon v 
sezóně do Poháru ČLS tak, jako je tomu u terčové lukostřelby. 
 

 

 
 

 
 

Příloha č. 2 – usnesení Aktivu STK 

 

14. Doplnění pravidel lukostřeleckého biatlonu do SŘ 

ČLS 
 

Předkládáme ucelený návrh implementace pravidel pro lukostřelecký biatlon a 

jejich speciálních úprav pro ČLS do Soutěžního řádu ČLS. Oficiální pravidla WA 
jsou v přeložené verzi na stránkách WA. Návrh zpracovala komise pro 

lukostřelecký biatlon a STK ČLS doporučuje jeho schválení v následujícím 
znění: 
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PRAVIDLA ČLS – LUKOSTŘELECKÝ BIATLON 
PLATNOST OD 23.10.2021 

 

 
Doplnit následující články a přílohy Soutěžního řádu ČLS: 

 
2. Základní pojmy 
2.1. Disciplíny 

• Lukostřelecký biatlon 
 

2.2. Lukostřelecké sezóny 
 

V lukostřeleckých sezónách se pořádají……. 
• V halové sezóně……., zimní lukostřelecký biatlon 
• Ve venkovní sezóně …., lukostřelecký biatlon 

 
6.3. Pohár ČLS 

 
V lukostřeleckém biatlonu se do poháru ČLS započítávají čtyři nejlepší bodové 
výsledky, odpovídající pořadí v individuálních disciplínách (individuální závod, sprint, 

stíhací závod).  V případě bodové shody se posuzují vzájemná umístění v jednotlivých 
posuzovaných závodech. 

 
Pro účely hodnocení se započítávají i zahraniční závody, pořádané v rámci národních 
pohárových závodů, národních mistrovství a Evropského poháru. 

 
6.3.2.2. Halová, terénní…., lukostřelecký biatlon 

 

R08 Soutěžní řád – Příloha č. 2 (str. 17) 

Lukostřelecký biatlon 

Sprint:  

Kategorie 
 

Délka 
1 okruhu 

Počet 

běžeckých 

okruhů 

Počet 

střeleckých 

položek 

Počet šípů 

na 1 střel. 

položku 

Vzdálenost 
střelby 

Průměr terče 
S/T 

Penalizace 

(trestné 

kolo) 

Žáci  
do 10 let 

(U11) 

100-200 m 3 2 (S,S) 4 (+2) 10 m 60/80cm 25m 

Mladší žáci 

11-12 let 

(U13) 

200-300 m 3 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 40/80cm 25m 

Starší žáci 
13-14 let 

(U15) 

200-300 m 3 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 40/80cm 25m 

Kadeti 

15-17 let 

(U18) 

400-500 m 3 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

Junioři 
18-20 let 

(U21) 

400-500 m 3 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 
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Dospělí 
21-49 let 

(Seniors) 

400-500 m 3 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

Senioři 

50-59 let 

(Masters) 

400-500 m 3 2 (S,S) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

Senioři 60+ 
>60 let 

(Masters 

60+) 

400-500 m 3 2 (S,S) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

 

Individuální (vytrvalostní) závod:  

Kategorie 

 

Délka 

1 okruhu 

Počet 

běžeckých 
okruhů 

Počet 

střeleckých 
položek 

Počet šípů 

na 1 střel. 
položku 

Vzdálenost 

střelby 

Průměr terče 

S/T 

Penalizace 

(trestné 
kolo) 

Žáci  

do 10 let 

(U11) 

200-300 m 4 3 (S,S,S) 4 10 m 60/80cm 25m 

Mladší žáci 

11-12 let 
(U13) 

400-500 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 40/80cm 50m 

Starší žáci 

13-14 let 

(U15) 

400-500 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 40/80cm 50m 

Kadeti 

15-17 let 
(U18) 

600-1000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Junioři 

18-20 let 

(U21) 

600-1000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Dospělí 
21-49 let 

(Seniors) 

800-1000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Senioři 

50-59 let 

(Masters) 

800-1000 m 4 3 (S,S,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Senioři 60+ 
>60 let 

(Masters 

60+) 

600-1000 m 4 3 (S,S,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

 

Stíhací závod (pursuit):  

Na základě výsledků některého předem určeného a již odběhnutého závodu (např. výsledků ve 

sprintu) startují závodníci za sebou v pořadí a v časových intervalech, odpovídajících časovým 

odstupům v určeném předchozím závodě. 

Kategorie 

 

Délka 

1 okruhu 

Počet 
běžeckých 

okruhů 

Počet 
střeleckých 

položek 

Počet šípů 
na 1 střel. 

položku 

Vzdálenost 

střelby 

Průměr terče 

S/T 

Penalizace 
(trestné 

kolo) 

Žáci  

do 10 let 

(U11) 

200-300 m 4 3 (S,S,S) 4 10 m 60/80cm 25m 

Mladší žáci 
11-12 let 

(U13) 

400-500 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 40/80cm 50m 

Starší žáci 

13-14 let 

(U15) 

400-500 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 40/80cm 50m 

Kadeti 
15-17 let 

(U18) 

600-1000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Junioři 

18-20 let 

(U21) 

600-1000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Dospělí 

21-49 let 

(Seniors) 

800-1000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20/40cm 100m 
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Senioři 
50-59 let 

(Masters) 

800-1000 m 4 3 (S,S,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

Senioři 60+ 

>60 let 

(Masters 
60+) 

600-1000 m 4 3 (S,S,S) 4 18 m 20/40cm 100m 

 

Štafetový závod týmů:  

 

 

Délka 

1 okruhu 

Počet 

běžeckých 

okruhů 

Počet 

střeleckých 

položek 

Počet šípů 

na 1 

střel.položku 

Vzdálenost 

střelby 

Průměr terče 

S/T 

Penalizace 

(trestné 

kolo) 

Žáci  

- do 14 let 
(U15) 

200-300 m 3x2 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 40/80cm 25m 

Dorost  

15-20 let 

(U21) 

400-500 m 3x2 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

Dospělí >21 

let 
(Seniors) 

400-500 m 3x2 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

 

4.1. Závod smíšených dvojic (mix-týmů):  
Kategorie 
 

Délka 
1 okruhu 

Počet 

běžeckých 

okruhů 

Počet 

střeleckých 

položek 

Počet šípů 

na 1 

střel.položku 

Vzdálenost 
střelby 

Průměr terče 
S/T 

Penalizace 

(trestné 

kolo) 

Žáci  

- do 14 let 
(U15) 

200-300 m 2x2 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 40/80cm 25m 

Dorost  

15-20 let 

(U21) 

400-500 m 2x2 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

Dospělí >21 

let 
(Seniors) 

400-500 m 2x2 2 (S,K) 4 (+2) 18 m 20/40cm 50m 

Podmínky závodů, uspořádání závodišť, stavby a profilů tratí a konkrétních disciplín se mohou 

odlišovat od těchto pravidel na základě prostorových a technických možností pořadatelů 

závodů, změny však musí být uvedeny v předem zveřejněných propozicích (rozpisech) závodu. 

Ve štafetových  týmech mohou soutěžit závodníci z „věkově nižších“ kategorií (např. v týmech 

dospělých mohou startovat junioři nebo kadeti, ne však naopak), v týmech dospělých mohou 

startovat senioři/seniorky, mohou také startovat týmy složené z různých pohlaví, pokud to 

propozice organizátora závodu dovolují 

Pozn:  

Střelecká položka - S = střelba vStoje, K = střelba vKleče;  

Počet šípů - (+2)= počet náhradních šípů – tzv. šípy na dobíjení 

Průměr terče – S = standardní (reflexní, holý luk), T=tradiční luky 
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4.2. V případě použití sklápěcích terčů se použijí tyto velikosti terčů a 
vzdálenosti střelby: 

Kategorie 

 
Vzdálenost 
střelby 

Průměr terče 
S/T 

Terč 

Žáci  

do 10 let 

(U11) 

10 m 60/80cm papírový 

Mladší žáci 

11-12 let 
(U13) 

10 m 20 cm sklápěcí 

Starší žáci 

13-14 let 

(U15) 

10 m 20 cm sklápěcí 

Kadeti 

15-17 let 
(U18) 

18 m 20 cm sklápěcí 

Junioři 

18-20 let 

(U21) 

18 m 20 cm sklápěcí 

Dospělí 

21-49 let 
(Seniors) 

18 m 20 cm sklápěcí 

Senioři 

50-59 let 

(Masters) 

18 m 20 cm sklápěcí 

Senioři 60+ 

>60 let 
(Masters 

60+) 

18 m 20 cm sklápěcí 

 

Varianta Cyklo - lukostřelecký biatlon 

Individuální závod:  

Při této soutěži závodníci nenesou luk běhen cyklistické části (ani v případě použití nosných 

popruhů) a luk zůstává na střelnici na přiděleném střeleckém stanovišti, 

 

Kategorie 

 

Délka  

1 okruhu 

Počet cyklo 

okruhů 

Počet 

střeleckých 

položek 

Počet šípů 

na 1 střeleckou 

položku 

Vzdálenost 

střelby 
Průměr terče  

Penalizace 

(trestné 

kolo)  

Žáci  

do 10 let 

(U11) 

500-1000 m 4 3 (S,S,S) 4 10 m 60 cm 50m 

Mladší žáci 

11-12 let 
(U13) 

1000-2000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 40 cm 50m 

Starší žáci 

13-14 let 

(U15) 

1000-2000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 40 cm 50m 

Kadeti 

15-17 let 
(U18) 

3000-4000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20 cm 100m 

Junioři 

18-20 let 

(U21) 

3000-4000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20 cm 100m 

Dospělí 

21-49 let 
(Seniors) 

3000-4000 m 4 3 (S,K,S) 4 18 m 20 cm 100m 

Senioři 

50-59 let 

(Masters) 

3000-4000 m 4 3 (S,S,S) 4 18 m 20 cm 100m 

Senioři 60+ 
>60 let 

(Masters 

60+) 

3000-4000 m 4 3 (S,S,S) 4 18 m 20 cm 100m 

Varianta zimní lukostřelecký biatlon (Ski-Archery) 
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Ostatní podmínky soutěží v zimním lukostřeleckém biatlonu se řídí pravidly WA pro 

Ski-Archery. 

R08 Soutěžní řád – Příloha č.3, str.3 

Přehled hodnocených sestav. 

Sestava Kategorie Žebříček Pohár 

Sprint 

Žáci do 10 let, žáci 11-12 let, žáci 13-14 let, 
kadeti, junioři, dospělí, senioři 50-59 let, 

senioři >60 let 
✓  ✓  

Individuální 

závod 

Žáci do 10 let, žáci 11-12 let, žáci 13-14 let, 

kadeti, junioři, dospělí, senioři 50-59 let, 
senioři >60 let 

✓  ✓  

Stíhací 
Žáci do 10 let, žáci 11-12 let, žáci 13-14 let, 

kadeti, junioři, dospělí, senioři 50-59 let, ✓  ✓  

Kategorie Typ závodu 
Běžecká 

kola 

Počet šípů na 1 
střeleckou 

položku 

Penalizace 
(trestné 

kolo) 

Muži, Senioři 
10 km 

Individuální 
4 x 2.5km 3x4 (S, K, S) 

100m 

  7.5km Sprint 3 x 2.5km 2x4(+2) (S, K) 50m 

  
10km 
Intervalový 

4 x 2.5km 3x4 (S, K, S) 
100m 

  3 x 5km Štafeta 2 x 2.5km 2x4(+2) (S, K) 50m 

Ženy, Seniorky 8km Individuální 4 x 2km 3x4 (S, K, S) 100m 

  6km Sprint 3 x 2km 2x4(+2) (S, K) 50m 

  8km Intervalový 4 x 2km 3x4 (S, K, S) 100m 

  3 x 4km Štafeta 2 x 2km  2x4(+2) (S, K) 50m 

Kadeti, Junioři 8km Individuální 4 x 2 km 3x4 (S, K, S) 100m 

  6km Sprint 3 x 2 km 2x4(+2) (S, K) 50m 

  8km Intervalový 4 x 2 km 3x4 (S, K, S) 100m 

  3 x 4km Štafeta 3 x 2 km  2x4(+2) (S, K) 50m 

Kadetky,Juniorky 8km Individuální 4 x 2 km 3x4 (S, K, S) 100m 

  4km Sprint 2 x 2 km 2x4(+2) (S, K) 50m 

  6km Intervalový 3 x 2 km 3x4 (S, K, S) 100m 

  3 x 4km Štafeta 3 x 2 km  2x4(+2) (S, K) 50m 
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závod senioři >60 let 

Štafetový 

závod 

týmů 

Žáci do 10 let, žáci 11-12 let, žáci 13-14 let, 

kadeti, junioři, dospělí, senioři 50-59 let, 
senioři >60 let 

✓  - 

Závod 

smíšených 

dvojic 

Žáci do 10 let, žáci 11-12 let, žáci 13-14 let, 
kadeti, junioři, dospělí, senioři 50-59 let, 

senioři >60 let 
✓  - 

R08 Soutěžní řád – Příloha č.7, str.2 

 
Sportovní vybavení soutěžících při lukostřeleckém biatlonu: 

- na nižších úrovních soutěží se doporučuje a na vyšších úrovních soutěží (MČR) se 
vyžaduje, aby soutěžící jednoho týmu (klubu) používali při soutěži jednotný vzor 
oblečení, s důrazem na stejný vzor oblečení horní části těla, 

- jsou povoleny elastické typy oblečení, odpovídající standardům atletických soutěží 
dle Mezinárodní atletické federace IAAF 

- jsou povoleny druhy obuvi, odpovídající standardům atletických soutěží dle 
Mezinárodní atletické federace IAAF 

 
Vybavení a oblečení pro soutěže cyklistického biatlonu - podle pravidel WA a 
UCI. 

Soutěžící musí mít během tréninku a celého závodu nasazenu cyklistickou přilbu. 
Použité přilby musí splňovat některou z mezinárodních bezpečnostních norem (např. 

DIN EN 1078 nebo ekvivalentní).  
 
Vybavení a oblečení pro soutěže zimního biatlonu - podle pravidel WA a IBU. 

Vybavení se řídí pravidly mezinárodní biatlonové federace včetně použití lyžařského 
vybavení a mazání lyží. 

Odstranit celou aktuální přílohu č.10 Soutěžního řádu, Pravidla lukostřeleckého 

biatlonu. Tuto přílohu nahradit následující pasáží, která popisuje výhradně odlišnosti 

od WAE/WA 

 

Tato pravidla definují národní odlišnosti pro pořádání soutěží v lukostřeleckém biatlonu 
v rámci ČLS. Ostatní informace, zde neuvedené, jsou popsány v platných pravidlech 

WAE/WA. 

1. VARIANTY LUKOSTŘELECKÉHO BIATLONU 
- letní varianta (Run-Archery) - kombinace běhu (silničního, cross) a lukostřelby 
- cyklistická varianta (Bike-Archery) - kombinace jízdy na kole (silnice, MTB) a 

lukostřelby 
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- zimní varianta (Ski-Archery) - kombinace běhu na lyžích a lukostřelby 

2. SOUTĚŽNÍ MATERIÁL 
 

- sklápěcí (drop-down) – jsou pohyblivé terče, zásah terče signalizuje pohyb zóny 

zásahu,  
- jsou tvořeny sklopným mechanismem a jsou vyrobeny z materiálu, který 

minimalizuje možnost poškození šípů, 
- zóna zásahu je kruhová s průměrem 20 cm (+/- 1 mm) s barevně 

odlišeným středem o průměru 4 cm (+/- 1 mm), vzdálenost mezi středy 
jednotlivých zón zásahu je max. 25 cm a minimálně 22 cm od středu 
každé střelecké zóny, 

- terče musí být umístěny tak, aby střed terčovnice byl v ose středu odpovídajícího 
střeleckého stanoviště na střelecké čáře, 

- střed terčů, v případě použití papírovým terčů 20 cm i sklopných terčů, musí být 
svisle umístěn ve výšce 105 cm (+/- 2 cm) od země. 
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3. NESENÍ  LUKŮ, ŠÍPŮ A VYBAVENÍ  
 
Varianty nesení luku:  

- žákovské kategorie do 12 let včetně nemusí nosit luk při běžecké části soutěže, 
mohou jej ponechat na střeleckém stanovišti ve stojánku, 

- když je luk nesen na zádech, musí být závodníkem sundán a opětovně nasazen 
pouze na střeleckém místě na střelecké čáře, (k manipulaci s lukem nesmí dojít při 
pohybu (běhu) na a ze střelnice), aniž by manipulací s lukem rušil závodníky, kteří 

jsou na sousedních místech; výjimku tvoří výměna poškozeného luku ze stojanu 
s náhradními luky, v tomto případě luk musí být lukostřelcem sundán a opětovně 

nasazen pouze ve vzdálenosti kratší než 2 metry od stojanu s náhradními luky, 

- závodník musí vždy se svým lukem, který použil při poslední střelecké položce 
během soutěže, proběhnout cílem, s výjimkou věkových kategorií závodníků do 12 
let,  

- není povoleno nechávat na střeleckém stanovišti jakékoliv soutěžní vybavení 
s výjimkou nevystřelených šípů, pouze v případě, pokud má závodník předem 
přidělený terč, je možné na přiděleném střeleckém stanovišti ponechat ostatní 

soutěžní vybavení (chrániče, poutání, zástěrka, …), 

- není povoleno odkládat nebo odhazovat kdykoliv a kdekoliv na závodišti během celé 
soutěže jakékoliv soutěžní vybavení, včetně prázdných obalů od občerstvení, 
použitého při soutěži. 

 
Soutěže cyklistického biatlonu – luky a šípy jsou ve všech případech z důvodu 
bezpečnosti uloženy na střelnici. 

 
Soutěže zimního biatlonu – luky je povoleno pouze nést na zádech nebo je 

ponechat na střelnici, šípy je možno nést v držáku šípů nebo je ponechat na střelnici. 
 

  


