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SMĚRNICE PRO ZÍSKÁVÁNÍ  
VÝKONNOSTNÍCH ODZNAKŮ WA 

 

 

1. 

Výkonnostní odznaky mezinárodní lukostřelecké federace WA 

 

1.1. Výkonnostní odznaky World Archery (dále WA) jsou vyjádřením výkonnostní 

úrovně sportovce, které dosáhl v průběhu své sportovní kariéry.  

1.2. Mezinárodní organizace WA (dále jen WA) určuje disciplíny, kategorie a sestavy, 

v nichž lze výkonnostní odznaky WA získat. Jejich přehled je uveden v příloze č.1, 

která se stává nedílnou součástí této Směrnice. Pro získání jednotlivých druhů 

výkonnostních odznaků a jejich stupňů stanovuje WA příslušné bodové hodnoty.  

Jejich přehled je vydán přílohou č.1.  

1.3. Popis jednotlivých druhů a stupňů výkonnostních odznaků WA je uveden v příloze 

č. 2 této Směrnice a stává se její nedílnou součástí. 

1.4. Režim udělování výkonnostních odznaků WA je upraven ve Stanovách a pravidlech 

WA. Režim udělování výkonnostních odznaků WA platí pro všechny členské svazy 

mezinárodní federace WA a členské svazy jsou pravidly vázány. Členské svazy si 

v rámci své legislativy upravují vnitřní proces žádostí a předávání výkonnostních 

odznaků WA. 

 

 

2. 

Závody pro získání výkonnostních odznaků WA 

 

2.1. Výkonnostní odznaky WA lze získat pouze na závodech v rámci ČLS, které jsou 

označené v kalendáři závodů ČLS označením „*“ (dále jen hvězdičkový závod)  

nebo na zahraničních závodech ve stejném režimu. 

2.2. Hvězdičkové závody v rámci ČLS nahlásí jejich pořadatelé předsedovi STK ČLS  

v termínu stanoveném v Soutěžním řádu ČLS. Dodatečné nahlašování těchto 

závodů je přípustné pouze na základě dohody s předsedou STK (vždy je nutné 

respektovat termíny pro nahlášení stanovené WA). 

2.3. Veškeré hvězdičkové závody shromáždí předseda STK ČLS a předá jejich soupis 

v termínu, který umožní řádné dodržení lhůt stanovených WA na sekretariát ČLS 

k dalšímu zpracování nebo sám zajistí jejich registraci na WA. 

2.4. O tom,  že je závod zařazen do Kalendáře závodů ČLS jako hvězdičkový závod, je 

pořadatel informován vydáním Kalendáře závodů ČLS pro příslušný rok. Pokud by 

se jednalo o dodatečný zápis, pak o tom předseda STK informuje pořadatele 

individuálně písemnou formou. Pořadatel je vždy povinen skutečnost, že se jedná 

o hvězdičkový závod uvést v rozpisu závodu. 

2.5. Pořadatel hvězdičkového závodu je povinen uvést do výsledkové listiny 

skutečnost, že se jedná o hvězdičkový závod a uvést seznam všech žadatelů o 

výkonnostní odznak s nástřelem, divizí, třídou, soutěžní disciplínou-

sestavou a požadovanou hodnotou výkonnostního odznaku. Ve výjimečných 

případech může žádost podat i sám žadatel na komisi STK. 

2.6. Povinnosti ČLS vůči WA a ostatním mezinárodním federacím, které se závodu 

zúčastní  jsou dány Stanovami a pravidly WA, kniha 2, kapitola 6.  

2.7. Hvězdičkové závody musí být stříleny podle pravidel WA.  
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3. 

Pravidla pro udělování výkonnostních odznaků WA lukostřelcům 

 

3.1. Výkonnostní odznaky WA se udělují v případě, že lukostřelec kumulativně splní 

všechny tyto podmínky na závodě: 

- nastřílí v příslušné disciplíně, kategorii a sestavě (v nichž lze výkonnostní 

odznaky WA získat) odpovídající počet bodů 

- jedná se o hvězdičkový závod, pořádaný členským svazem a uznaný WA, 

- lukostřelec-žadatel podá žádost k rukám ředitele závodu (reprezentujícího 

pořadatele závodu) podle čl. V. této směrnice 

- v době konání je lukostřelec-žadatel členem ČLS a musí mít vystavenu platnou 

lukostřeleckou licenci 

3.2. Každý stupeň a druh výkonnostního odznaku WA lze získat pouze jednou za celou 

sportovní kariéru.  

3.3. Vždy je možné přidělení pouze toho stupně výkonnostního odznaku WA, jehož 

hodnota odpovídá nastřílené bodové hodnotě.  

3.4. V průběhu jednoho závodu nelze získat více než jeden výkonnostní odznak WA 

s výjimkou uvedenou v příloze č. 1 této Směrnice. 

3.5. Výkonnostní odznak WA Standard Round Award za standardní sestavu je oprávněn 

získat pouze ten lukostřelec, který nezískal odznak WA Star za 1000 nebo více 

bodů, s jakýmkoliv vybavením. 

3.6. Jednotlivé stupně (barvy) výkonnostního odznaku WA Target Award lze získat 

vždy pouze jednou za jednu  ze všech  sestav uvedených v příloze č. 1 této 

Směrnice. 

3.7. Lukostřelec vlastnící odznak vyššího stupně nemůže získat následně odznak 

nižšího stupně  stejného druhu. 

 

 

4. 

Žádosti o udělení odznaků mezi WA a ČLS 

 

4.1. Povinnosti ČLS vůči WA jsou stanoveny ve Stanovách a pravidlech WA, kniha 2, 

kapitola 6. Za plnění těchto povinností odpovídá v rámci ČLS předseda STK ČLS. 

4.2. Na základě vyžádání zašle WA členským státům požadovaný počet výkonnostních 

odznaků nižších stupňů. Na základě požadavku předsedy STK ČLS tak činí 

sekretariát ČLS. Po jejich obdržení je neprodleně protokolárně předá předsedovi 

STK ČLS k dalšímu použití. 

4.3. Výkonnostní odznaky vyšších stupňů jsou přidělovány lukostřelcům jmenovitě 

přímo od WA na základě žádosti ČLS. Žádost zasílá sekretariát ČLS na základě 

pokynu předsedy STK ČLS. Po jejich obdržení je neprodleně protokolárně předá 

předsedovi STK ČLS k dalšímu použití. 

4.4. Rozlišení odznaků na nižší a vyšší stupeň je přílohou č. 3 této Směrnice a stává se 

její nedílnou součástí. 

 

5. 

Procedura žádosti a udělování odznaků v rámci ČLS  

 

5.1. Na základě žádosti lukostřelce-žadatele neprodleně po ukončení hvězdičkového 

závodu k rukám ředitele závodu je pořadatel povinen nechat originál jeho 

bodovacího lístku podepsat hlavnímu rozhodčímu závodu a opatřit svým razítkem. 

Bodovací lístek musí obsahovat jméno lukostřelce, název, místo a datum závodu, 

označení disciplíny, kategorie a sestavy. 

5.2. Pro odznaky vyššího stupně zašle pořadatel závodu originál potvrzeného 

bodovacího lístku se všemi náležitostmi podle čl. 5.1. této Směrnice a výsledkovou 

listinu na adresu sekretariátu ČLS do 7 pracovních dnů od pořádání závodu a 

informuje předsedu STK o této skutečnosti. Ve výjimečných a odůvodnitelných 

případech může předseda STK povolit prodloužení této lhůty 
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5.3. Pro odznaky nižšího stupně zašle pořadatel na adresu předsedy STK popř. 

člena STK určeného pro evidenci odznaků pouze jmenný seznam dle čl. 

2.5. 

5.4. Podpisem bodovacího lístku hlavní rozhodčí stvrzuje, že závod byl střílen podle 

pravidel WA. Ve výjimečných případech může být podpis hlavního rozhodčího 

nahrazen podpisem dalšího rozhodčího, který závod spolurozhodoval. 

5.5. Předseda STK ČLS kontroluje, zda jsou splněny všechny náležitosti podle bodu 

5.1. ,zda žadatel již není držitelem příslušného výkonnostního odznaku WA (jak co 

do druhu, tak stupně) a dále pak zda byl žadatel v době konání závodu členem 

ČLS a vlastnil lukostřeleckou licenci.    

5.6. Pokud se jedná o odznaky nižších stupňů, pak je předseda STK ČLS po zjištění 

splnění všech podmínek pro udělení oprávněn předat žadateli příslušný 

výkonnostní odznak WA. V tomto případě není potřeba postupovat podle článků 

5.2. Odznak WA bude přiznán na základě výsledkové listiny. 

5.7. Pokud se jedná o odznaky vyšších stupňů, pak je předseda STK ČLS po zjištění 

splnění všech podmínek pro udělení povinen předat prohlášení o dodržení 

podmínky, že byl závod střílen podle pravidel WA na sekretariát ČLS, který 

neprodleně předá žádost o udělení příslušného výkonnostního odznaku na WA. 

5.8. Originály bodovacího lístku a výsledkové listiny lze nahradit úředně ověřenou 

kopií. 

5.9. Doklady ověřující splnění podmínek pro získání odznaků vyšších stupňů jsou na 

sekretariátu ČLS uloženy v kopii, originály jsou zasílány na WA. Doba archivace je 

10 let. K předávání dokladů k archivaci dochází průběžně vždy při předání žádosti 

o udělení výkonnostního odznaku na WA.  

5.10. Předání výkonnostního odznaku WA žadateli se děje při nejbližší možné 

příležitosti, je možné i převzetí v zastoupení jiné osoby, která se zaváže 

výkonnostní odznak žadateli předat. Výkonnostní odznak WA se předává žadateli 

nebo jeho zástupci proti podpisu příjemce, kterým se převzetí potvrzuje.  

 

6. 

Získání výkonnostního odznaku WA na zahraničním závodu 

 

6.1. V případě dosažení výkonnostního odznaku WA vyššího stupně na odpovídajícím 

zahraničním závodě, zažádá si lukostřelec pořadatele o předání bodovacího lístku 

a výsledkové listiny v originále s potvrzením o tom, že závod byl střílen podle 

pravidel WA a předá tyto dokumenty sekretariátu ČLS a informuje o této 

skutečnosti předsedu STK. V případě dosažení výkonnostního odznaku WA nižšího 

stupně bude přiznán na základě výsledkové listiny.  

6.2. Postup pro kontrolu oprávněnosti nároku a předání přiznaných výkonnostních 

odznaků je shodný s postupy uvedenými v článku 5 této směrnice. 

 

7. 

Evidence udělovaných výkonnostních odznaků WA 

 

7.1. Evidenci udělovaných výkonnostních odznaků WA vede a je za ní zodpovědný 

předseda STK ČLS. 

7.2. Evidence obsahuje plné jméno a příjmení žadatele, označení druhu a stupně 

výkonnostního odznaku, název, místo a datum závodu, označení disciplíny, 

kategorie a sestavy závodu, hodnotu nástřelu a dále pak datum předání odznaku 

žadateli a v případě vyšších výkonnostních hodnot rovněž datum podání žádosti 

na WA. 

7.3. Evidence pro jednotlivé druhy a stupně výkonnostních odznaků WA jsou vedeny 

rovněž v elektronické podobě s označením druhu a stupně výkonnostního 

odznaku, plného jména lukostřelce a data závodu. Tento elektronický přehled je 

zveřejněn na internetové stránce ČLS, kde je čtvrtletně aktualizován. Za 

aktualizaci a zveřejňování na internetových stránkách ČLS je odpovědný předseda 

STK ČLS. 
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8. 

Platby 

 

8.1 Platby za závody pořádané v rámci ČLS a označené jako závody WA STAR platí 

vždy pořadatel závodu k rukám ČLS na základě vystavené faktury. Toto neplatí 

pro závody poháru ČLS dle čl.6.3 Soutěžního řádu. Výši poplatku za závod stanoví 

WA. WA vystavuje sumární fakturu za všechny závody pořádané ČLS, který 

fakturu zaplatí ve stanoveném termínu a následně ji přeúčtovává v alikvotní části. 

8.2 Platby za výkonnostní odznaky WA je hrazen z rozpočtu ČLS na základě faktury 

vystavené WA. 

 

9. 

Ustanovení zmocňující 

 

9.1. Předsednictvo ČLS zmocňuje předsedu STK ČLS k aktualizaci přílohy č. 1 podle 

novelizací Stanov a pravidel WA. 

9.2. Předsednictvo ČLS zmocňuje předsedu STK ČLS k aktualizaci přílohy č. 2 podle 

novelizací Stanov a pravidel WA. 

9.3. Předsednictvo ČLS zmocňuje předsedu STK ČLS k aktualizaci přílohy č. 3 podle 

novelizací Stanov a pravidel WA. 

9.4. Předseda STK ČLS může svěřit agendu udělování a evidence výkonnostních 

odznaků WA či její část jinému členu STK ČLS, a to vždy protokolárně 

s vymezením práv a povinností. Vždy je však vůči předsednictvu ČLS za správný 

chod a funkčnost odpovědný předseda STK. 

9.5. Předseda STK ČLS může svěřit agendu zveřejňování evidence výkonnostních 

odznaků WA na internetových stránkách ČLS jinému členu STK ČLS, a to vždy 

protokolárně s vymezením práv a povinností. Vždy je však vůči předsednictvu ČLS 

za správný chod a funkčnost odpovědný předseda STK. 

 

10. 

Ustanovení ostatní  

 
10.1. Právo na přidělení výkonnostního odznaku WA je nepromlčitelné, za podmínky, že 

jsou splněny všechny náležitosti žádosti pro udělení odznaku. 

10.2. Za již jednou vydaný odznak nelze za žádných podmínek vydat odznak náhradní. 

 

11. 

Ustanovení závěrečná 

 

11.1. Tuto směrnici lze měnit a doplňovat pouze dodatky schválenými předsednictvem     

           ČLS vyjma příloh, pro které platí zmocnění podle čl. VIII.  

 

 

V Praze dne 21.10.2004 

 

Ing. Ján Masár     

předseda STK ČLS 

 

V Nymburku, dne 21.10.2016 

 

Martin Zahradník 

Předseda STK ČLS 

 

Aktualizace: 

24.10.2019 

13.07.2020 

14.10.2021 
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Přehled výkonnostních odznaků WA 
 

 

1. 

 

Výkonnostní odznaky WA [SILVER] STAR AWARD se udělují: 

• v disciplíně terčová lukostřelba v sestavě: 

o jednoduchá WA 

o první nebo druhá sestava WA z dvojité sestavy WA 

 

WA [SILVER] STAR AWARD – Reflexní luk a Kladkový luk 

Třída hvězda 

bez štítu 

hvězda na   

černém štítě 

hvězda na   

modrém 

štítě 

hvězda na   

červeném 

štítě 

hvězda na   

zlatém 

štítě 

hvězda na   

purpurovém 

štítě 

Muži 

Ženy 

Senioři (SILVER) 

Seniorky (SILVER) 

Junioři 

Juniorky 

Kadeti (SILVER) 

Kadetky (SILVER) 

1000 1100 1200 1300 1350 1400 

 

2. 

 

Výkonnostní odznaky WA [SILVER] TARGET AWARD se udělují: 

• v disciplíně   

o terčová lukostřelba v sestavách 

▪  WA720  70m, 60m, 50m 

▪  WA 900 

o halová lukostřelba v sestavách  

▪ H18  

▪ H25 

• v divizi reflexní a kladkový luk 

• pozn.: v jednotlivé stupně lze získat vždy pouze za jednu z výše vyjmenovaných 

sestav 

 

WA [SILVER] TARGET AWARD – Reflexní a Kladkový luk 

(Muži, Ženy, Senioři, Seniorky, Junioři, Juniorky, Kadeti, Kadetky) 

sestava bílý 

odznak 

černý 

odznak 

modrý 

odznak 

červený 

odznak 

zlatý 

odznak 

purpurový 

odznak 

70m round 500 550 600 650 675 700 

50m round 

compound 

500 550 600 650 675 700 

50m round 

barebow 

480 500 550 600 625 640 

60m round 

(SILVER) 

500 550 600 650 675 700 

WA 900 750 800 830 860 875 890 

H25 500 525 550 575 585 595 

H18 

recurve+compound 

500 525 550 575 585 595 

H18           

barebow 

480 500 520 540 550 560 
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3. 

 

Výkonnostní odznaky WA ARROWHEAD BADGES se udělují: 

• v disciplíně terénní lukostřelba 

• sestava Arrowhead může sestávat ze dvou terénních sestav WA s počtem terčů  

24 nebo 48. 

• třídy: Muži, Ženy, Senioři, Seniorky,  

o Junioři, Juniorky smí získat všechny odznaky za předpokladu. Že střílí 

stejné vzdálenosti jako dospělí. 

o Kadeti a Kadetky smí získat na svých specifických vzdálenostech pouze 

zelený a hnědý odznak. 

 

Reflexní luk 

 

 24 terčů 48 terčů 

muži ženy muži ženy 

zelený 219 196 438 392 

hnědý 244 227 488 454 

šedý 265 249 530 498 

černý 291 279 582 558 

bílý 313 302 626 604 

stříbrný 338 323 676 646 

zlatý 350 339 700 678 

 

Holý luk 

 

 24 terčů 48 terčů 

muži ženy muži ženy 

zelený 191 182 382 364 

hnědý 230 198 460 396 

šedý 250 226 500 452 

černý 273 250 546 500 

bílý 294 275 588 550 

stříbrný 316 299 632 598 

zlatý 335 312 670 624 

 

Kladkový luk 

 

 24 terčů 48 terčů 

muži ženy muži ženy 

zelený 292 275 584 550 

hnědý 313 301 626 602 

šedý 331 318 662 636 

černý 351 338 702 676 

bílý 371 357 742 714 

stříbrný 389 377 778 754 

zlatý 399 388 798 776 
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Popis výkonnostních odznaků WA 
 

 

 

WA Star Award – recurve 

 

- za 1000 bodů samostatná hvězda 

- od 1100 bodů hvězda na barevném štítě 

 

 

WA Star Award – compound 

 

- za 1000 bodů samostatná hvězda 

- od 1100 bodů hvězda na barevném kruhovém podkladu 

 

 

WA Cadet Star Award 

 

- za 1000 bodů samostatná hvězda 

- od 1100 bodů hvězda na barevném kruhovém podkladu 

 

 

WA Target Award 

 

- kruhový odznak v různých barvách s nápisem WA TARGET 

-  

 

WA Cadet Target Award 

 

- kruhový odznak v různých barvách s nápisem WA TARGET  

 

 

WA Arrowhead Badges 

 

- šipka na kruhovém podkladu  
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Rozlišení odznaků nižších a vyšších výkonnostních hodnot 
 

 

 

odznaky nižších výkonnostních hodnot: 

 

druh odznaku     bodová hodnota/ barva odznaku   

 

WA STAR AWARD R    do 1200 bodů  včt.    

WA STAR AWARD C    do 1300 bodů včt. 

WA CADET STAR AWARD R+C  do 1200 bodů včt.    

 

WA TARGET AWARD R+C   bílý, černý, modrý a červený odznak   

WA CADET TARGET AWARD R+C   bílý, černý a modrý odznak   

 

WA ARROWHAED BADGES B+R+C zelený, hnědý, šedý, černý a bílý odznak 

 

 

 

odznaky vyšších výkonnostních hodnot: 

 

druh odznaku     bodová hodnota/ odznak   

 

WA STAR AWARD Recurve   1300 bodů a výše    

WA STAR AWARD Compound  1350 bodů a výše    

WA CADET STAR AWARD R+C  1300 bodů a výše 

 

WA TARGET AWARD R+C   zlatý a purpurový odznak   

WA CADET TARGET AWARD R+C  červený, zlatý a purpurový odznak 

 

WA ARROWHAED BADGES B+R+C stříbrný a zlatý odznak 

 

 

 

Pozn.:  

B = holý luk 

R = reflexní luk 

C = kladkový luk 

 

 

 

 

 

 


