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1. Úvod 

Vzhledem k probíhající pandemii a opakujícím se zákazům organizované 

sportovní činnosti představujeme distanční/virtuální Pohár ČLS v halové 

lukostřelbě, přizpůsobený aktuální situaci. Máme totiž obavy, že pro velkou část 

členské základny bude problematické, získat dostatek výsledků do Poháru ČLS na 

závodech, jako bývalo zvykem v minulých letech. Cílem změny je zahrnout do 

soutěže Pohár ČLS co nejvíce lukostřelců. A to nejen ty, kteří mají přístup k 

soutěžím nebo tréninkům v rámci platných omezení, ale i ty lukostřelce, kteří 

mohou střílet pouze v „domácích“ podmínkách, popř. venku.  

 

Výsledky do Poháru ČLS bude možné získávat distanční formou šesti kol 

probíhajících online distanční formou. O vítězi Poháru ČLS v halové lukostřelbě 

2020/2021 rozhodnou finálové souboje nejlepších čtyř lukostřelců v každé 

kategorii dle pravidel uvedených v tomto dokumentu. Finálová kola proběhnou 

distanční formou v živém online přenosu. 

 

2. Formát soutěže 
 Jednotlivá kola jsou střílena na běžné soutěžní sestavy dle Soutěžního řádu 

ČLS. Jedná se o sestavy H18, ŽH18 a ŽH10 definované Soutěžním řádem ČLS pro 

divize Reflexní luk, Holý luk, Kladkový luk. 

  

- Finálová kola dorostu a dospělých na terčích 40cm budou střílena na tyto 

terče: 

o Plný terč (Holé luky, Senioři RL) 

o Trojitý terč (vertikální) – Kladkové luky, Reflexní luky (kromě  

  seniorů) 

o Trojitý terč (trojúhelníkový) – volitelně senioři RL 

 

3. Termíny kol 
• 1. kolo: 04.–10. ledna 2021  

• 2. kolo: 11.–17. ledna 2021 

• 3. kolo: 18.–24. ledna 2021 

• 4. kolo: 25.–31. ledna 2021 

• 5. kolo: 01.–07. února 2021 

• 6. kolo: 08.–14. února 2021 

 

(do prvního kola Poháru budou započítány i výsledky z Žebříčku ČLS získané 

v období od 3.12.2020 do 17.12.2020 - započten bude vždy nejlepší dosažený 

výsledek v uvedeném období). 

 

Termíny finálových kol budou upřesněny v závislosti na domluvě s postupujícími 

střelci. Finálová kola proběhnou v období od 15.2. do 31.3.2021. 
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4. Účast 
Zúčastnit se mohou členové ČLS s platnou lukostřeleckou licencí pro sezónu 

2020/2021. Závodníci se mohou zúčastnit dvěma způsoby: 

 

• V domácích podmínkách - mimo závod registrovaný v kalendáři ČLS 

• Na závodě registrovaném v kalendáři závodů ČLS 

 

Každé kolo soutěže bude otevřené v systému RCHERZ jako samostatný 

závod. Závodníci se mohou zaregistrovat do soutěžního kola 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 ve výše uvedených termínech vždy od pondělí 

8:00 do neděle 20:00. V této době bude umožněno skórování do aplikace. Pokud 

nebude výsledek zaskórován v tomto časovém období, nebude započten. 

 

4.1 Účast v domácích podmínkách 

Přihlášený lukostřelec svůj výsledek na 60 šípů nastřílí v domácích 

podmínkách, popř. v klubu nebo kdekoli to bude odpovídat požadavkům na 

bezpečnost a soutěžním vzdálenostem. Bodování bude prováděno prostřednictvím 

aplikace Rcherz popř. Rcherz Scoring a na papírové bodovačce, která bude 

elektronicky zaslána na email registrovaný v RCHERZ profilu závodníka. Pro jistotu 

budou bodovačky členů každého klubu hromadně zaslány i na oficiální email klubu. 

Každá papírová bodovačka bude obsahovat unikátní QR kód, který po načtení do 

aplikace umožní elektronické skórování. 

 

Každý lukostřelec musí svých 60 soutěžních šípů odstřílet do samostatného 

terče (eventuelně více terčů, pokud to bude zapotřebí). Nesmí svůj terč sdílet 

s jiným závodníkem ani nesmí použít stejný terč pro trénink a soutěžní výstřely.  

 

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

mail stk@czecharchery.cz fotografii své podepsané bodovačky a fotografii všech 

terčů použitých během soutěžního kola. Na fotografii terče musí být vidět značka 

výrobce. Při nesplnění tohoto bodu bude střelec ze soutěžního kola vyřazen. 

 

4.2 Účast na registrovaném závodě 

Každý sportovec, střílející na závodě zapsaném v kalendáři závodů ČLS 

nemusí předkládat fotografie svého terče nebo bodovačky.  

 

Kromě přihlášky do závodu, se lukostřelec musí v systému Rcherz přihlásit 

i do aktuálního soutěžního kola Poháru ČLS. Bodovačka s patřičným QR kódem mu 

bude doručena stejným způsobem jako je uvedeno v bodě 4.1.  

 

mailto:stk@czecharchery.cz
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Tento kód použije v aplikaci Rcherz popř. Rcherz scoring k zadávání 

výsledků do soutěžního kola Poháru ČLS. 

 

V závodě samotném bude skórovat do bodovačky, kterou mu poskytne 

pořadatel závodu, ale současně bude přes aplikaci stejný výsledek bodovat do 

Poháru ČLS. Samozřejmě je možné výsledek zadat i po skončení střelby. Nicméně 

je velmi důležité, aby byl výsledek do aplikace zadán vždy do neděle 20:00, kdy 

bude možnost skórování daného soutěžního kola vypnuta. 

 

5. Pořadí v Poháru ČLS 
 

Pořadí střelců určí součet tří nejlepších výsledků ze soutěžních kol. 

 

6. Finálová kola 
Do finálového kola postoupí první čtyři lukostřelci v každé kategorii. 

V případě rovnosti v součtu tří výsledků, rozhoduje o vyšším umístění vyšší počet 

nastřílených desítek ze všech tří započtených výsledků dohromady, v případě 

rovnosti v počtu desítek, rozhoduje součet devítek. 

  

Pokud v jedné kategorii nebudou hodnoceni alespoň čtyři lukostřelci, 

finálové kolo v této kategorii neproběhne. 

 

Finále bude stříleno distanční formou. Termín bude dohodnut s postupujícími 

lukostřelci. Každá soutěžní čtveřice se zúčastní společného videopřenosu, ve 

kterém proběhnou eliminační souboje v běžném formátu (RL, HL – set systém, KL 

– kumulativní). Nejdříve proběhnou semifinálové souboje a následně finálové 

souboje o první a třetí místo. V každé kategorii tedy proběhnou dvě eliminační 

kola. 

Podmínkou pro účast ve finálovém kole bude schopnost zajištění 

videokonference v místě střelby účastníka. 

 

7. Ocenění vítězů 

Střelci  na prvním až třetím místě obdrží pohár a diplom. 

 

 

 

Praha, 17. prosince 2020 


