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Uspořádání a rozpis soutěží pro sezónu 2010/2011 
 
Soutěže spadající do řízení ČLS, pořádané ČLS a technicky zajišťované 

lukostřeleckými kluby (LK) a  oddíly (LO) v souladu s Kalendářem lukostřeleckých závodů 
(KLZ) pro sezónu 2010/2011. 
 
Verze Popis 
20101023 původní znění po Aktivu STK 
20101027 Změna termínů MČR dospělých terčová a terénní 
 Změna termínů korespondenčních soutěží terčová 
 Změna dlouhodobých soutěží žactva halová 
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1 Halová lukostřelba 

1.1 Mistrovství České republiky 

1.1.1 19.Mistrovství ČR žactva v halové lukostřelbě 

Datum konání: 5.-6.březen 2011 

Místo: Plzeň 

Zabezpečuje: LK ARCUS Plzeň 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 
kladkový luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 
holý luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽH18  – starší žáci terče Ø 60 cm 
 – mladší žáci terče Ø 80 cm 

Soutěže: vyřazovací souboje  - jednotlivci dle kategorií 
   - oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod v ŽH18 do 20.2.2011 včetně 

1.1.2 21.Mistrovství ČR dospělých v halové lukostřelbě 

Datum konání: 12.-13.březen 2011 

Místo: Nové Město nad Metují 

Zabezpečuje: SK Nové Město nad Metují 

Kategorie: reflexní luk muži, ženy, senioři, seniorky 
kladkový luk muži, ženy 
holý luk muži, ženy 

Sestava: H18 
reflexní, kladkový luk  – trojité reduk.sloup. terče Ø 40 cm 
holý luk, senioři, seniorky – plný terč Ø 40 cm 

Soutěže: vyřazovací souboje  - jednotlivci dle kategorií 
- oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod v H18 do 27.2.2011 včetně 

1.1.3 21.Mistrovství ČR dorostu v halové lukostřelbě 

Datum konání: 19.-20.březen 2011 

Místo: Humpolec 

Zabezpečuje: SK Lapačka Šenov 

Kategorie: reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 
kladkový luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 
holý luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: H18 
reflexní, kladkový luk  – trojité reduk.sloup. terče Ø 40 cm 
holý luk   – plný terč Ø 40 cm 

Soutěže: vyřazovací souboje  - jednotlivci dle kategorií 
   - oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod v H18 do 6.3.2011 včetně 
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1.2 Přebor České republiky 

1.2.1 Přebor ČR žactva do 10 let v halové lukostřelbě 

Datum konání: 26.březen 2011  

Místo: Chrást 

Zabezpečuje: TJ Spartak Chrást 

Kategorie: reflexní luk žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-8 let, žákyně 
6-8 let 

Sestava: ŽH10 - terče Ø 80 cm 

Soutěže: pořadí z kvalifikace - jednotlivci dle kategorií 
   - oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod v ŽH10 do 13.3.2011 včetně 

 

 



  ČESKÝ LUKOSTŘELECKÝ SVAZ 

R08 Soutěžní řád - Uspořádání a rozpis soutěží   5/18 
Verze: 20101027 

1.3 Soutěže družstev v dlouhodobém uspořádání 

 

1.3.1 Kombinované soutěže 

1.3.1.1 Termíny jednotlivých kol 

 
1. kolo 6.listopad 2010 - 26.prosinec 2010 
2. kolo 27.prosinec 2010 - 13.únor 2011 
3. kolo 

(finálové) 
26.únor 2011 (muži a ženy RL) 

1.3.1.2 Mistrovské soutěže 

1.3.1.2.1 I.liga oddílových družstev mužů (RL) 

Kategorie: reflexní luk muži 

Sestava: H18 – trojité reduk.sloup. terče Ø 40 cm 

Soutěž: 1.,2. kolo  - korespondenčně 
Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev 

Finálové kolo: 26.únor 2011 
Místo: Plzeň 
Zabezpečí: LK ARCUS Plzeň 
Účast: max.4 závodníci v družstvu 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 
jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži 
(kumulativně za ligu dospělých) 

 

1.3.1.2.2 Liga oddílových družstev žen  (RL) 

Kategorie: reflexní luk ženy 

Sestava: H18 – trojité reduk.sloup. terče Ø 40 cm 

Soutěž: 1.,2. kolo  - korespondenčně 
Finálové kolo - vyřazovací souboje oddílových družstev 

Finálové kolo: 26.únor 2011 
Místo: Plzeň 
Zabezpečí: LK ARCUS Plzeň 
Účast: max.4 závodníci v družstvu 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 
jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži 
(kumulativně za ligu dospělých) 
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1.3.2 Korespondeční soutěže 

1.3.2.1 Termíny jednotlivých kol 

 
1. kolo 6.listopad 2010 - 26.prosinec 2010 
2. kolo 27.prosinec 2010 - 13.únor 2011 
3. kolo 14.únor 2011 - 27.březen 2011 

1.3.2.2 Mistrovské soutěže 

1.3.2.2.1 Liga smíšených oddílových družstev dorostu (RL) 

Kategorie: reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: H18 – trojité reduk.sloup. terče Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

1.3.2.2.2 Liga smíšených oddílových družstev žactva (RL) 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽH18  - terče Ø 60 cm – st.žáci 
  - terče Ø 80 cm – ml.žáci 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 
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1.3.2.3 Nemistrovské soutěže 

1.3.2.3.1 II.liga oddílových družstev mužů (RL) 

Kategorie: reflexní luk muži 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

1.3.2.3.2 Přebor oddílových družstev mužů (RL) 

Kategorie: reflexní luk muži 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.3 Přebor oddílových družstev žen (RL) 

Kategorie: reflexní luk ženy 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.4 Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (RL) 

Kategorie: reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.5 Přebor smíšených oddílových družstev žactva (RL) 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽH18  - terče Ø 60 cm – st.žáci 
  - terče Ø 80 cm – ml.žáci 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 
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1.3.2.3.6 Přebor oddílových družstev mužů (KL) 

Kategorie: kladkový luk muži 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.7 Přebor oddílových družstev žen (KL) 

Kategorie: kladkový luk ženy 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.8 Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (KL) 

Kategorie: kladkový luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: H18 – trojitý redukovaný nebo plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.9 Přebor smíšených oddílových družstev žactva (KL) 

Kategorie: kladkový luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽH18  - terče Ø 60 cm – st.žáci 
  - terče Ø 80 cm – ml.žáci 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 
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1.3.2.3.10 Přebor oddílových družstev mužů (HL) 

Kategorie: holý luk muži 

Sestava: H18 – plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.11 Přebor oddílových družstev žen (HL) 

Kategorie: holý luk ženy 

Sestava: H18 – plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.12 Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (HL) 

Kategorie: holý luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: H18 – plný terč Ø 40 cm 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

1.3.2.3.13 Přebor smíšených oddílových družstev žactva (HL) 

Kategorie: holý luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽH18  - terče Ø 60 cm – st.žáci 
  - terče Ø 80 cm – ml.žáci 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 
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2 Terčová lukostřelba 

2.1 Mistrovství České republiky 

2.1.1 20.Mistrovství ČR žactva v terčové lukostřelbě 

Datum konání: 25.-26.červen 2011 

Místo: Ostrava  

Zabezpečuje: LO TJ Mariánské Hory Ostrava 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽFITA/2 - starší žactvo 
ŽFITA/kr. - mladší žactvo (terče Ø 122 cm a 80 cm) 

Soutěže: vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií 
   - oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod ŽFITA/2 nebo ŽFITA do 12.6.2011 včetně – 
starší žactvo 
absolvovaný závod ŽFITA/kr. do 12.6.2011 včetně – mladší 
žactvo 

2.1.2 77.Mistrovství ČR dospělých v terčové lukostřelbě 

Datum konání: 10.-11.září 2011 

Místo: Praha - Strahov 

Zabezpečuje: SK Start Praha 

Kategorie: reflexní luk muži, ženy, senioři, seniorky 
kladkový luk muži, ženy 

Sestava: FITA – reflexní luk 
FITA50 – kladkový luk 

Soutěže: vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií 
- oddílová družstva 

kladkové luky terče „hit/miss“ na 50 m 
Podmínky účasti: lukostřelecká licence 

absolvovaný závod FITA(FITA50 pro KL) do 28.8.2011 včetně 

2.1.3 20.Mistrovství ČR dorostu v terčové lukostřelbě 

Datum konání: 17.-18.září 2011 

Místo: Chrást 

Zabezpečuje: TJ Spartak Chrást 

Kategorie: reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 
kladkový luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: FITA 

Soutěže: vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií 
   - oddílová družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod FITA do 4.9.2011 včetně 
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2.2 Přebor České republiky 

2.2.1 Přebor ČR žactva do 10 let v terčové lukostřelbě 

Datum konání: 18.červen 2011 

Místo: Votice 

Zabezpečuje: LK Votice 

Kategorie: reflexní luk žáci 9-10 let, žákyně 9-10 let, žáci 6-8 let, žákyně 
6-8 let 

Sestava: ŽFITA/kr. 

Soutěže: pořadí z kvalifikace - jednotlivci dle kategorií 
   - oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvovaný závod ŽFITA/kr. do 5.6.2011 včetně 
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2.3 Soutěže družstev v dlouhodobém uspořádání 

2.3.1 Přímé soutěže 

2.3.1.1 Termíny jednotlivých kol 

Kolo Termín Zabezpečuje 
1. 4.červen 2011 SK Start Praha 
2. 2.-3.červenec 2011 LK ARCUS Plzeň 
3. 30.červenec 2011 LO TJ Mariánské Hory Ostrava 
4. 3.-4.září 2011 SK Start Praha 

2.3.1.2 Mistrovské soutěže 

2.3.1.2.1 I.liga oddílových družstev mužů (RL) 

Kategorie: reflexní luk muži 

Sestava: 1.kolo, 3.kolo - FITA70 
2.kolo, 4.kolo - FITA 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 
jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži 
(kumulativně za ligu dospělých) 

 

2.3.1.2.2 Liga oddílových družstev žen (RL) 

Kategorie: reflexní luk ženy 

Sestava: 1.kolo, 3.kolo - FITA70 
2.kolo, 4.kolo - FITA 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 
jedno družstvo mládeže oddílu/klubu v libovolné soutěži 
(kumulativně za ligu dospělých) 
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2.3.2  Korespondenční soutěže 

2.3.2.1 Termíny jednotlivých kol 

Dospělí 
1. kolo 16.duben 2011 - 22.květen 2011 
2. kolo 23.květen 2011 - 5.červenec 2011 
3. kolo 6.červenec 2011 - 14.srpen 2011 
4. kolo 15.srpen 2011 - 2.říjen 2011 

Mládež 
1. kolo 16.duben 2011 - 12.červen 2011 
2. kolo 13.červen 2011 - 7.srpen 2011 
3. kolo 8.srpen 2011 - 2.říjen 2011 

 

2.3.2.2 Mistrovské soutěže 

2.3.2.2.1 Liga smíšených oddílových družstev dorostu (RL) 

Kategorie: reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

2.3.2.2.2 Liga smíšených oddílových družstev žactva (RL) 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽFITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

 

2.3.2.3 Nemistrovské soutěže 

2.3.2.3.1 II.liga oddílových družstev mužů (RL) 

Kategorie: reflexní luk muži 

Sestava: 1.kolo, 3.kolo - FITA70 
2.kolo, 4.kolo - FITA 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

2.3.2.3.2 Přebor oddílových družstev mužů (RL) 

Kategorie: reflexní luk muži 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

2.3.2.3.3 Přebor oddílových družstev žen (RL) 

Kategorie: reflexní luk ženy 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 
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2.3.2.3.4 Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (RL) 

Kategorie: reflexní luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

 

2.3.2.3.5 Přebor smíšených oddílových družstev žactva (RL) 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽFITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

 

2.3.2.3.6 Přebor oddílových družstev mužů (KL) 

Kategorie: kladkový luk muži 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

2.3.2.3.7 Přebor oddílových družstev žen (KL) 

Kategorie: kladkový luk ženy 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

2.3.2.3.8 Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (KL) 

Kategorie: kladkový luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

2.3.2.3.9 Přebor smíšených oddílových družstev žactva (KL) 

Kategorie: kladkový luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽFITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 
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2.3.2.3.10 Přebor oddílových družstev mužů (HL) 

Kategorie: holý luk muži 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

2.3.2.3.11 Přebor oddílových družstev žen (HL) 

Kategorie: holý luk ženy 

Sestava: FITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

2.3.2.3.12 Přebor smíšených oddílových družstev dorostu (HL) 

Kategorie: holý luk junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: ŽFITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 

 

2.3.2.3.13 Přebor smíšených oddílových družstev žactva (HL) 

Kategorie: holý luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽFITA/kr. 

Podmínky účasti: řádně přihlášená družstva 
lukostřelecká licence členů družstev 

Právo účasti: přihlášené družstvo z oddílu/klubu 
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3 Terénní lukostřelba 

3.1 Mistrovství České republiky 

3.1.1 20.Mistrovství ČR dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě 

Datum konání: 24.-25.září 2011 

Místo: Praha 

Zabezpečuje: SK Start Praha 

Kategorie: reflexní luk muži, ženy, senioři, seniorky 
  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 
kladkový luk muži, ženy 
  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 
holý luk muži, ženy 
  junioři, juniorky, kadeti, kadetky 

Sestava: T (24 terčů – 12 x neznámé, 12 x známé) 

Soutěže: vyřazovací souboje - jednotlivci dle kategorií 
pořadí z kvalifikace - oddílová smíšená(pohlaví) družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvování alespoň jednoho závodu v dané sestavě do 18.9.2011 
včetně 

3.1.2 12.Mistrovství ČR žactva v terénní lukostřelbě 

Datum konání: 24.září 2011 

Místo: Praha 

Zabezpečuje: SK Start Praha 

Kategorie: reflexní luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 
holý luk starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně 

Sestava: ŽT (12 x neznámé, 12 x známé) 

Soutěže: semifinálové a finálové souboje - jednotlivci dle kategorií 
pořadí z kvalifikace   - oddílová smíšená(pohlaví)  
     družstva 

Podmínky účasti: lukostřelecká licence 
absolvování alespoň jednoho závodu v dané sestavě do 18.9.2011 
včetně 
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4 Různé 

4.1 Ročníky pro zařazení do tříd 

 
Třída Věk Ročníky 
žáci/žákyně 6-8 let 6 – 8 let včetně 2003 – 2005 

žáci/žákyně 9-10 let 9 – 10 let včetně 2001 – 2002 

mladší žáci/žákyně 11 – 12 let včetně 1999 – 2000  

starší žáci/žákyně 13 – 14 let včetně 1997 – 1998 

kadeti/kadetky 15 – 17 let včetně 1994 – 1996 

junioři/juniorky 18 – 20 let včetně 1991 – 1993 

muži/ženy 21 – 49 let včetně 1962 – 1990 

senioři/seniorky 50 – xx let 19xx - 1961 
 
 

4.2 Kontakty na STK ČLS 

stk@czecharchery.cz 
 

veškerá elektronická pošta pro komisi STK (rozpisy, výsledkové 
listiny, výsledkové listy družstev, přihlášky na MČR, přestupy, 
hostování, soupisky, reklamace, náměty …) 
 

Luboš Duchek 
Pecháčkova 27 
318 00 Plzeň 
 

veškeré písemné materiály, které se netýkají soutěží družstev 
(rozpisy, výsledkové listiny, přestupy, hostování …) 

Šárka Krmášková 
Lužická 28  
326 00 Plzeň 
 
mobil: 731 108 594 

veškeré písemné materiály týkající se všech typů soutěží 
družstev v dlouhodobém uspořádání (soupisky, výsledkové listy 
…) 
 
zrušení avíza účasti družstva v kole dlouhodobé soutěže 

 

4.3 Důležité termíny 

Závody do KLZ pro novou roční sezónu 
Kandidatura na technické zabezpečení závodů ČLS 

nejpozději do 30.září 

  
Soupisky družstev pro halovou sezónu nejpozději do 20.října 
Soupisky družstev pro terčovou sezónu nejpozději do 20.března 
Změny na soupiskách družstev průběžně, nejpozději 5 dní před 

závodem 
  
Zasílání výsl.listin a výsl.listů na STK ČLS nejpozději 10 kal.dnů po 
Zařazení závodů do KLZ, uveřejnění rozpisů a 
změn– běžné veřejné závody v ČLS 

nejpozději 14 kal.dnů před 

Zařazení závodů do KLZ – účast na závodě v 
zahraničí 

nejpozději 7 kal.dnů před 

Uveřejnění rozpisů a změn – závody ČLS 
Žádost o registraci závodu na FITA, vydání rozpisu 

nejpozději 40 kal.dnů před 

Uveřejnění rozpisů a změn – mezinárodní závody nejpozději 120 kal.dnů před 
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5 Závěrečná ustanovení 

 
Obsah této přílohy Soutěžního řádu ČLS byl projednán a schválen na VS ČLS dne 

23.10.2010 a příloha vstupuje v platnost 1.11.2010. 
 
 
 
 
Zpracoval: Luboš Duchek 
  Předseda STK ČLS 
 


