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4. otevřené mistrovství České republiky v bojové a lovecké lukostřelbě 
 

Hrad K řivoklát,  9. – 10. 6. 2007 
 
ORGANIZACE: 
Spolek evropských bojových umění (S.E.B.U.)  
 
ÚČAST V SOUTĚŽI: 
Řádně přihlášení soutěžící v příslušných kategoriích po provedení prezentace a zaplacení startovného. Soutěžící si k prezentaci 
přinese luk a šípy se kterými bude soutěžit za účelem kategorizace, změření síly v nátahu a jeho označení. Pro uložení šípů je 
povinný toulec. Doporučený počet šípů – minimálně 15 ks (viz rychlostřelba). Každý soutěžící se účastní 4. otevřeného mistrovství 
ČR v bojové a lovecké lukostřelbě na vlastní nebezpečí. 
Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné soutěže. To znamená soutěže dětí nebo soutěže dospělých. 
 
Soutěž dospělých:  Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splňují všechny následující podmínky: 

- věk 13 let a více, 
- každý lukostřelec, který nedovršil 18 let bude doprovázen plnoletou osobou, která bude zodpovídat za jeho chování a 

střelbu po celé mistrovství. 
Tato soutěž se řídí propozicemi platnými pro 4. otevřené mistrovství ČR v bojové a lovecké lukostřelbě určenými pro 
soutěž dospělých. 

Soutěž dětí:  Této soutěže se mohou zúčastnit soutěžící, kteří splní všechny následující podmínky: 
- věk 8 – 13 let,  
- napínací síla luku bude menší než 25 liber (max. 24 liber), 
- střelba bude probíhat z luku libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové ani  luky vybavené mířidly, 

vyvažovacími zařízeními či zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami, 
- každý lukostřelec v této kategorii bude doprovázen plnoletou osobou, která bude zodpovídat za jeho chování a střelbu po 

celé mistrovství. 
Tato soutěž se řídí propozicemi platnými pro 4. otevřené mistrovství ČR v bojové a lovecké lukostřelbě určenými pro 
soutěž dětí. 

 
KATEGORIE (platné pro soutěž dospělých) 
- Holý luk: luk libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny luky kladkové ani luky vybavené mířidly, vyvažovacími zařízeními či 

zásobníky šípů a jinými technickými pomůckami. 
- Tradi ční luk: luk s bočním výstřelem, bez jakýchkoliv pomůcek včetně anatomicky a ergonomicky tvarovaného držadla, okna, a 

kroužku na tětivě. Povoleny jsou pouze dřevěné šípy. 
- Kuše: libovolné konstrukce, avšak nejsou povoleny kuše kladkové či s mířidly, je-li pro napínání kuše použito napínací zařízení, 

nesmí být integrální součástí zbraně 
Šípy musí mít terčové hroty. Pro všechny kategorie doporučujeme raději ostřejší hroty šípů a šipek, terče jsou vyrobeny z textilu a 
polyuretanu. Soutěžit lze pouze s jedním lukem nebo jednou kuší po celou soutěž. 
Výměna luku je povolena pouze při jeho poškození. Kovová ramena u luků i kuší jsou zakázána, vyjma tovární výroby.  
 
PŘIHLÁŠKY: 
Musí být doručeny nejdéle do 31. května 2006 na adresu:  Ludmila Leontýna Babuková  
  Otvovice 237 
  273 27 Otvovice 
Přihlášky je možné zaslat elektronicky na adresu leontyna.babukova@sebu.cz .  
Přihláška je přílohou této pozvánky.  
Propozice i přihlášku je možné najít i na Internetu na adrese S.E.B.U. htpp://www.sebu.cz/mistrovstvi07.pdf 

V případě nejasností a dotazů se obraťte na výše uvedený kontakt nebo telefonicky:    
Martin Tatí ček – 724 520 639  
Daniel Lev – 777 127 721  

 
PREZENTACE: 
Prezentace probíhá v místě konání soutěže: v pátek 8. 6. 2007 od 18:00 do 20:30 hodin v areálu Na Kolečku  

v sobotu 9. 6. 2007 od 7:15 do 8:30 hodin nádvoří hradu Křivoklát 
 
STARTOVNÉ: 
Startovné se platí při prezentaci. 
Pro soutěž dospělých činí na oba dva dny 250,- Kč pro luk nebo kuši. 
Pro obě kategorie (luk i kuše) je startovné 350,- Kč. 
Pro soutěž dětí činí startovné 150,- Kč. 
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UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování – Lze si objednat pokoje v ubytovně areálu „Na kolečku vícelůžkové pokoje, cena za noc je 185,-Kč/ osoba). kapacita 36 

míst. Kontakt:  kolecko.krivoklat@seznam.cz  
 -  Také lze spát ve vlastních stanech. Stanové městečko se nachází pod hradem v areálu „Na kolečku“ (cena za stan je 

80,- Kč,  za osobu je 60,- Kč,  počítáno za dvě noci).  
Je zde zajištěno ohniště, jinak je otevřený oheň v táboře a jinde zakázán. (CHKO Křivoklátsko).  
Prostor stanového městečka bude po celou dobu konání soutěže pořadatelem střežen, ale pořadatel neručí za 
případnou újmu na majetku soutěžících.  

- v penzionech a hotelech  v místě. Toto si zařizuje každý soutěžící sám, ceny jsou orientační.  
- hotel Sýkora, 313 558 114, 1-3lůžkové pokoje 
- penzion Nad Hradem, 313 558 716, 2lůžk pokoje, 800,-/ den 
- penzion Na Sokolí, 313 558 176,  300/osoba/den 
- penzion U Jelena, 313 558 529, 1-4 lůžkové pokoje 
- penzion V Budech, 313 558 804 

- penziony v okolí – Roztoky u Křivoklátu, Městečko u Křivoklátu, Višňová 
       Sociální zařízení zajištěno. 

                  
 
STRAVOVÁNÍ:  
Nebude organizátory zajišťováno. V místních občerstvovnách na hradě, v areálu Na kolečku a v okolí je samozřejmě možné 
individuální stravování za běžné tržní ceny. 
 
HODNOCENÍ A CENY: 
Každá disciplína je bodována podle pravidel dané disciplíny. Aby byly jednotlivé disciplíny vzájemně porovnatelné, jsou získané 
body převáděny do imaginárních jednotek Ká (tyto jednotky vyjadřují náročnost disciplíny) Hodnocení disciplíny (tedy získaná Ká) 
se následně sčítají do celkového hodnocení Mistrovství.  
Vítězem 4. otevřeného mistrovství ČR v bojové a lovecké lukostřelbě v soutěži dospělých se stane střelec s nejvyšším součtem 
všech „Ká“. V případě rovnosti součtu dvou nebo více střelců bude o umístění rozhodovat rozstřel formou přímého střeleckého 
souboje.  
Luk se bude hodnotit v dvou kategoriích:  - Holý luk 

- Tradiční luk 
U soutěže dospělých se hodnotí první tři místa v celkovém hodnocení. Dále budou vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín. 
Vítězem 4. otevřeného mistrovství ČR v bojové a lovecké lukostřelbě v soutěži dětí se stane střelec s nejvyšším součtem všech 
„Ká“. V případě rovnosti součtu dvou nebo více střelců bude o umístění rozhodovat rozstřel formou  terčové disciplíny. 
U soutěže dětí se hodnotí první tři místa v celkovém hodnocení. Dále budou vyhlášeni vítězové jednotlivých disciplín. 
V případě většího počtu účastníků si pořadatelé vyhrazují právo omezení počtu soutěžících. Pokud tato situace nastane, bude sobotní 
dopoledne kvalifikační pro další účast v soutěži. 
V kategorii kuše se hodnotí první tři místa v celkovém hodnocení. 
 
ORIENTA ČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
Pátek: 18:00 – 20:30 Prezentace soutěžících a ubytování 
Sobota:   7:15 – 8:30  Prezentace soutěžících, ubytování a tréninkové střelby  

  8:45   Slavnostní zahájení Mistrovství  
  9:30 Doprovodný program pro návštěvníky zámku (střelba pro diváky, vrhací zbraně) + ostatní atrakce 
18:00   Vyhlášení výsledků soutěže dětí  

Ukončení prvního dne soutěží 
Neděle:   8:30   Zahájení druhého dne soutěží 

12:00   Ukončení soutěžní části Mistrovství 
14:00   Vyhlášení výsledků Mistrovství a dekorování vítězů 
15:00  Slavnostní zakončení Mistrovství 

 
OSTATNÍ USTANOVENÍ: 
Soutěž střelců bude probíhat za přítomnosti návštěvníků hradu Křivoklát a okolí. Proto žádáme všechny střelce o profesionální 
přístup.  
Zejména upozorňujeme na důsledné dodržování zásad bezpečné manipulace se zbraní a střelby z ní. Všechny prostory určené pro 
střelbu budou viditelně označeny a střílet je povoleno jen v těchto místech a jen povoleným směrem!  
Veškerá nekontrolovaná střelba a předvádění se je zapovězeno stejně jako alkohol a jiné návykové látky po celou dobu 
závodu. Po ukončení závodu doporučujeme střídmost v pití i nadále v zájmu zachování dobrého jména nejen střelců. Kdo 
tento zákaz poruší, nebo kdo bude jevit známky podnapilosti, bude okamžitě diskvalifikován a vyhoštěn mimo areál 
mistrovství.  
Na této soutěži je mimo sportovního a klubového odění povoleno i stylové oblečení (historický oděv či zbroj, styl traper, indián aj.). 
Při soutěžení se šípy nesmí zabodávat do země, vytahují se z toulců. Držení šípů v ruce je povoleno pouze u určených disciplín a 
kategorií. 
Pořadatelé si vyhrazují právo úpravy pravidel a právo některé disciplíny do soutěže nezařadit. Skutečná skladba disciplín závisí na 
časovém rozvrhu soutěže a počtu účastníků. 
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Význam jednotlivých odstavců v popisu disciplíny je následující: 
Legenda - popis disciplíny:  
 Smyšlená situace která má jediný cíl – navodit určitou atmosféru té dané disciplíny. Neklade si za cíl být 

historicky věrná, jde jen o popis „jak by to asi mohlo v praxi vypadat“. Výstižný popis praktické realizace dané 
disciplíny v rámci soutěže. 

Vzdálenost:  Výčet vzdáleností ze kterých se střílí. 
Počet šípů:  Maximální počet šípů které může střelec pro danou disciplínu potřebovat. 
Terč:   Druh terče použitý pro danou disciplínu. 
Čas:  Způsob měření a význam času pro hodnocení dané disciplíny. Některé disciplíny používají času jen jako kriterium 

při rovnosti bodů, u některých je možné získat za dosažený čas bonusové body. Zisk bonusu za rychlé absolvování 
disciplíny je zpravidla podmíněn minimálním nástřelem. 

Čas. limit:  Maximální časový limit do kterého je nutné disciplínu absolvovat. Šíp vystřelený po tomto limitu se již 
nezapočítává do hodnocení disciplíny. Konečný verdikt o tom, zda soutěžící vystřelil v časovém limitu, náleží 
vždy rozhodčímu.  

Bodování:  Způsob bodování úspěšných zásahů pro danou disciplínu. 
Minimální nástřel: Minimální počet bodů které musí soutěžící nastřílet, aby mu mohl být přiznán případný bonus za dosažený čas. 

Pokud střelec tohoto počtu bodů střelbou nedosáhne, nemůže mu být bonus za čas přiznán. 
Max. bodový zisk: Maximální bodový zisk (jinými slovy kolik je možné získat bodů při absolutním nástřelu a nejvyšším bonusu 

za dosažený čas). 
Hodnocení:  Způsob přepočtu získaných bodů na imaginární jednotky „Ká“. Do celkového hodnocení se pak sčítají právě 

získané „Ká“ body - Káčka. 
Pasivita: U některých disciplín (například osvobození rukojmího) může být pro soutěžícího výhodnější střílet záměrně 

mimo nebo střílet velmi pomalu, ač je toto konání v rozporu se smyslem dané soutěže. Zde je proto výčet toho, co 
může rozhodčí označit za pasivitu a soutěžícího v dané disciplíně diskvalifikovat nebo penalizovat. Do celkového 
hodnocení soutěže je tak zisk v disciplíně ohodnocen nulovým nebo minusovým počtem „Ká“. 
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P o p i s   d i s c i p l í n   p r o   s o u t ě ž   d o s p ě l ý c h 
 

1. Terčová lukostřelba – luk i kuše 

Legenda - popis disciplíny: Klasická terčová lukostřelba se změnou náměru, nástřely nejsou povoleny. Soutěžící začíná střelbou ze 
vzdálenosti 20 m, střílí na dva terče, každý v jiné výšce. Musí střílet střídavě, to znamená každý výstřel do jiného 
(druhého) terče. Vyhodnotí se zásahy, poté se přesune na  25 m a odstřílí tuto vzdálenost.  

Vzdálenost:  20, 25 m 
Počet šípů:  10 šípů pro každou vzdálenost, celkem 20 šípů 
Terč:   dva kruhové terče „40“ 
Čas:   sleduje se pouze dodržení časového limitu, nevystřelené šípy nejsou pokutovány 
Čas. limit:  70 vteřin na jednu vzdálenost pro luk, 120 vteřin pro kuši 
Hodování:  1 – 5 bodů za šíp 
Max. bodový zisk: 100 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 1 Ká (max. 100 Ká) – nevystřelené šípy nejsou bodovány 
 

2. Osvobození rukojmího a – luk i kuše 

Legenda - popis disciplíny: Úkolem  střelce je rozpoznat, který ze skupiny je rukojmí a kdo je nepřítel. Ihned po identifikaci musí 
soutěžící střílet na nepřítele. Na každého únosce má jediný výstřel. Je povolen založený šíp v luku, ostatní šípy 
nemusejí být v toulci, ale střelec je může mít například v ruce. Kuše může být napnuta, ale nesmí mít založenu 
šipku.  

Vzdálenost:  8-15 m 
Počet šípů:  3 
Terč:   5 postav, dvě jsou označena jako rukojmí – ta nesmí být zasažena 
Čas:   Měří se čas, limit je 15 vteřin luk, 25 vteřin kuše. Čas se počítá od okamžiku, kdy se terče dostanou do zorného 

pole střelce.  Do celkového hodnocení není čas započítáván.   
Bodování:  zranění nepřítele (končetiny, boky) 1 bod 
 zásah trupu nepřítele  2 body 
 zásah střed hlavy a trupu  3 body  
 zranění rukojmího  (končetiny) –1 bod  
 zásah rukojmího ( hlava, trup ) –6 bodů  
 za každý nevystřelený šíp -2 body  
Max. bodový zisk:  9 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 5 Ká (max. 45 Ká) 
Pasivita: Zde je pasivita posuzována velmi přísně. Pasivitou se rozumí střelba stále na stejný cíl, záměrné zpomalování 

střelby a z toho plynoucí nevystřelení všech třech šípů v časovém limitu.   
 

3. Ústupová střelba – luk i kuše  

Legenda - popis disciplíny: Obrana při ústupu. Střílí se na postavu, první šíp ze vzdálenosti 9 metrů, každý další ze vzdálenosti o   
2 - 4 m větší. Z každého stanoviště musí být vystřelen pouze jeden šíp. Měří se čas. Při přesunu mezi vzdálenostmi 
není nutné se otáčet zády k terči.  

Vzdálenost:  9 - 24 m 
Počet šípů:  6 
Terč:   postava 
Čas:  Měří se čas, za jaký soutěžící absolvuje celou disciplínu.  
Čas.limit:   max. 40 vteřin pro luk, 60 vteřin pro kuši  
Bodování:  končetiny, boky    1 bod  

zásah trupu    2 body  
zásah střed hlavy a trupu  3 body  
 Čas: do 25 vteřin  2 body 

Do 30 vteřin  1 bod 
Nad 30 vteřin  0 bodů 

za každý nevystřelený šíp  -2 trestné body 
Body za čas lze získat pouze při minimálním nástřelu 6 bodů 

Max. bodový zisk:  20 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 6 Ká (max. 120 Ká) 

Pasivita: Mezi jednotlivými vzdálenostmi se soutěžící musí pohybovat zrychleně. Pozor na přešlapy . V případě kuše je 
zakázáno otáčet se s nataženou kuší a založeným šípem 
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4. a) Střelba obloukem – luk 

Legenda - popis disciplíny: Střelba za hradby - střelba za překážku.  Za stěnou vysokou 2 m se skrývají nepřátelé. Účelem střelby 
je ohrozit je a vyhnat z úkrytu. Šíp musí soutěžící střelit co nejtěsněji za zeď. Střelba obloukem do vymezeného 
prostoru s minimálním úhlem střelby tak, aby se šípy zabodávaly co nejtěsněji za překážku v úhlu větším než 45 
stupňů.  

Vzdálenost:  40 m 
Počet šípů:  5 
Terč:   vymezený obdélník 6 m x 4 m, za stěnou  
Čas:   60 vteřin 
Hodnocení:  zásah cílového prostoru 1 až 4  body 
Max. bodový zisk:  20 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 5 Ká (max. 100 Ká) 
 
 

4. b) Dálková střelba – luk i kuše 

Legenda - popis disciplíny: Střelba na vzdálenou postavu. V podstatě „přímá“ terčová střelba na větší vzdálenost. Střelec má 
možnost před soutěžní sérií využít 2 nástřely. Zásahy se sledují dalekohledem, pro šípy se chodí až po odstřílení 
všech šípů soutěžícími. 

Vzdálenost:  40 m 
Počet šípů:  5 + 2 nástřely 
Terč:   celá postava 
Čas:   sleduje se pouze dodržení časového limitu, jiný význam časomíra nemá 
Čas. limit: 60 vteřin luk, 90 vteřin kuše, mimo nástřely 
Bodování:  zásah střed hlavy a trupu   5 bodů  

zásah trupu    4 body  
končetiny, boky   3 body  
kraj nohou                                       2 body 

Max. bodový zisk:  25 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 4 Ká (max. 100 Ká) 
 

5. Cesta lesem – jen luk 

Legenda - popis disciplíny: Varianta střelby přibližující  způsob lovu. Cesta terénem a střelba na figury zvířat. Střelec prochází 
stezku s časovým limitem. Šíp může být založen. Na každý terč může použít pouze jeden šíp. Střílet může 
z libovolného místa na stezce podle vlastního uvážení. Po odstřílení několika soutěžících ( cca 3 ) jde s rozhodčím 
pro šípy. 
Nejde o terčovou střelbu, nutná pozornost, orientace v terénu a odhad vzdálenosti, střelba z různých prostorových 
úhlů s možnými překážkami. -  překonání vodního toku atd. 

Vzdálenost:  5 – 35 m 
Počet šípů:  8 
Terč:   9x  terče zvířat 2D ( soutěžící si může vybrat jeden terč, na který nebude střílet ) 
Čas:   4 minuty , v případě rovnosti bodů rozhoduje o 1-3 místě rozstřel 
Bodování:  1 až 3 body dle zóny zásahu 
Max. bodový zisk:  24 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 5 Ká (max. 120 Ká) 
 

6. a) Zneškodnění noční hlídky – luk i kuše 

Legenda - popis disciplíny: Noční střelba při různém dopadu osvětlení. Střílí se na tři osvětlené postavy. V případě shodného 
nástřelu rozhoduje lepší čas. 

Vzdálenost:  10 - 20 m 
Počet šípů:  6 
Terč:   3 postavy různě osvětlené 
Čas:  Měří se časový limit. Lepší čas rozhoduje v případě shodného nástřelu o vítězi disciplíny 
Čas. limit: 35 vteřin luk, 85  vteřin kuše     
Bodování:  končetiny, boky    1 bod,  

zásah trupu    2 body,  
zásah hlavy a střed trupu   3 body,  
za každý nevystřelený šíp -2 trestné body 

1m 
1m 

1m 

1m 
2 
1 

4 

3 
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Max. bodový zisk:  18 bodů    
Hodnocení:      1 bod = 5 Ká = max 96 
 

6. b) Rychlostřelba – luk i kuše  

Legenda - popis disciplíny:  Úkolem střelce je zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů. Po 
zneškodnění noční hlídky přechází vzápětí střelec do druhého střeleckého prostoru a zde střílí na „vstupy do 
místnosti“ – označené terčové zóny ze vzdálenosti 12 - 20 metrů. Je nutné výstřely rovnoměrně rozdělit do zón a 
vykrýt prostor vstupů zprava do leva nebo opačně. Nastřílený bodový rozdíl mezi jednotlivými zónami nesmí být 
větší než dva body. Pokud se tak stane, větší bodový rozdíl se nezapočítává do výsledku. V případě rovnosti bodů 
a výstřelů na prvních třech místech následuje rozstřel v stejných podmínkách s časovým limitem 60 vteřin. 

 
Vzdálenost:  12 - 20 m 
Počet šípů:  neomezen, obvykle postačí nejvýše 15 šípů 
Terč:   Tři terče o výši 50 cm a šíři 60 cm v různých vzdálenostech  
Čas:   45 vteřin luk i kuše 
Bodování:  Zásah terče   1 bod. 
  Počet vystřelených šípů   pomocný údaj – rozhoduje u prvních tří míst. 
  pasivita, trestné body - 2 body 
Hodnocení:  1 bod = 7 Ká (14 bodů = 98 Ká) 
Pasivita: Jak název napovídá, smyslem je střílet co nejrychleji. Pokud střelec velmi rozvážně vystřelí za celou dobu jen 

několik šípů, ale „hlavně, že se s nimi trefí“, je toto jednání považováno za pasivitu v této disciplíně. Za zmínku 
stojí, že stejný časový limit je na vystřelení 5 šípů při terčovce. Zde by měla být tedy předvedena střelba podstatně 
rychlejší.  

 

7. Kombat – luk i kuše 

Tato disciplína se započítává do celkového hodnocení soutěže. 

Popis disciplíny: Přímý souboj dvou soupeřů. Střelci nastoupí v určených dvojicích (určení losem), ruce podél těla, na povel 
rozhodčího střílejí do figuríny. První zásah vítězí. Při shodě zásahů nebo pochybnostech, rozhodčí souboj přeruší, 
soutěžící postoupí o 5 m dále od terče a souboj opakují (opět tři šípy). Vyhrává první zasahující.  

 Pokud ani jeden z dvojice na všechny tři pokusy nezasáhne terč, vypadávají oba střelci.  
 Pro každé kolo se znovu losují dvojice, které proti sobě nastoupí. Lichý soutěžící postupuje automaticky do 

dalšího kola, kde je losován jako první. Zůstanou-li v soutěži poslední tři střelci, rozstřelují se systémem každý s 
každým.  

Vzdálenost:  20 m 
Počet šípů:  max. 3 
Terč:   postava 
Bodování:  vítězství v daném  kole  1 bod 
Max.bodový zisk:  6 postupů - 6 bodů  
Hodnocení:  1bod = 7 Ká (max. 42  Ká) 
 

8. Střelba z hradeb – luk i kuše 

Legenda - popis disciplíny: Střelba na postavu z výšky ochozu na hradbách a z různých úhlů. 
 Soutěžící vystřelí na každou postavu jeden šíp, pak změní stanoviště a střílí zbylých šest šípů. 
Vzdálenost:  cca 30 – 60 m 
Počet šípů:  9 -  tři na každou postavu 
Terč:   3 postavy 
Čas:   sleduje se pouze dodržení časového limitu  
Čas.limit:  cca 90 vteřin luk, cca 130 vteřin kuše (bude upřesněn) 
Bodování:  končetiny, boky      1bod  

Zásah trupu     2 body 
zásah hlavy a střed trupu 3 body 

Max.bodový zisk:  27 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 4 Ká (max. 108 Ká) 
Pasivita: Při zásahu čtyř šípů do jedné postavy se nejvíce bodovaný šíp v této nepočítá. 
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9. Střelba ku vlajce100 m – luk 

Popis disciplíny: Přímá nebo nepřímá střelba na hlavní seskupení nepřítele. Střílí najednou  skupina střelců ( 5 – 10 ). Na povel 
rozhodčího „PŘIPRAVIT“ soutěžící založí šíp na tětivu, na povel „ZAMÍŘIT“natahuje luk a míří, šíp vypouští 
podle vlastního uvážení. Následuje povel „PŘIPRAVIT“atd.. Po odstřílení všech pěti šípů běží všichni k terči, 
vytáhnou své šípy mimo terč. Pak rozhodčí spočítá body. Soutěžícím je zakázáno vstupovat bez vyzvání do 
prostoru terče. Pokud bude časový prostor, střílí se dvě serie. 

Vzdálenost: 100 m 
Počet šípů:  (2x) 5  , označených  
Terč: vlajka 1 x 2 m, čtverec 9 x 9 m  
Čas. limit: dle povelů rozhodčího, cca 1 min./ serie 
Bodování: 4, 3, 2, 1 
Max. nástřel: 40 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 3 Ká  (max. 120 Ká) 
Pasivita: Pokud střelec přestřelí maximální určenou 

vzdálenost (cca 200 m), hodnotí se tato  
disciplína -100 Ká 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. Střelba k linii – 70 m – luk 

Popis disciplíny: Přímá střelba na linii nepřítele. Střílí najednou  skupina střelců ( 5 ). Na povel rozhodčího zahájí střelbu podle 
vlastního uvážení. Po odstřílení všech pěti šípů běží všichni k terči, vytáhnou své šípy mimo terč. Pak rozhodčí 
spočítá body. Soutěžícím je zakázáno vstupovat bez vyzvání do prostoru terče. 

Vzdálenost: 70 m 
Počet šípů: (2x) 5, označených  
Terč:  obdélník 6 m x 12 m , pro orientaci 5 postav 
Čas. limit: dle povelů rozhodčího, 90 vteřin. 
Bodování: 3, 2, 1, zásah figury a druhé dopadové zóny 3 body 
Max. nástřel: 30 bodů  
Hodnocení: 1 bod= 4 Ká (max 120 Ká) 

 
 
 
 
 

Katakomby 
Tato disciplína bude zařazena podle možností pořadatelů a  není započítávána do celkového bodování mistrovství. 

Popis disciplíny: bojová střelba, úkolem soutěžícího je co nejrychleji správně zasáhnout všechny terče. Soutěžící se pohybuje ve 
vyznačeném prostoru. Odtud střílí podle vlastního uvážení. 

Vzdálenost:  3 -20 m 
Počet šípů:  libovolný, minimálně dle počtu terčů 
Terč:  různé 
Čas.limit:  měří se čas ( základní čas ) 
Bodování:  směrem ke každému terči musí být vystřelen 1 šíp 
 k dosaženému času se připočítává:   30 vteřin za každý nezasažený terč 
  30 vteřin za zásah zakázaného terče nebo části terče 
  30 vteřin za neshozený terč 
  10 vteřin za každý šíp, vystřelený navíc 
Hodnocení:  vítězí soutěžící s nejkratším součtem dosaženého času.  
 v případě rovnosti rozhoduje :  menší počet vystřelených šípů 
  základní čas 
  rozstřel 

 

1 

2 

3 
4 

9 m 

1,5 m 1,5 m 3 m 

1 m 

2 m 

9 m 

3 

1 b

2 b

3 b

4 m

4 m

4 m

6 m

1 b

4 m

3 3 3 3 
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P o p i s   d i s c i p l í n   p r o   s o u t ě ž   d ě t í 
 
 

1. Terčová lukost řelba 
Legenda - popis disciplíny: Klasická terčová lukostřelba, nástřely nejsou povoleny. Soutěžící začíná střelbou ze vzdálenosti 10 m, 

střílí na jeden terč.  Vyhodnotí se zásahy, poté se přesune na  15 m a odstřílí tuto vzdálenost.  
Vzdálenost:  10 m, 15 m   
Počet šípů:  5 šípů pro každou vzdálenost, celkem 10 šípů 
Terč:   kruhový terč „40“ 
Čas:   sleduje se pouze dodržení časového limitu,nevystřelené šípy nejsou pokutovány 
Čas. limit:  45 vteřin na jednu vzdálenost 
Bodování:  1 - 5 bodů za šíp   
Max. bodový zisk:  50 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 1 Ká (max. 50 Ká) 
 

 
2. Ústupová st řelba 

Legenda - popis disciplíny: Obrana při ústupu. Střílí se na postavu, první šíp ze vzdálenosti 6 metrů, každý další ze vzdálenosti o 2 
m větší. Z každého stanoviště musí být vystřelen pouze jeden šíp. Měří se čas. Při přesunu mezi vzdálenostmi není 
nutné se otáčet zády k terči. 

Vzdálenost:  6, 8, 10, 12, 14, 16 m  
Počet šípů:  6 
Terč:   postava 
Čas:  Měří se čas, za jaký soutěžící absolvuje celou disciplínu.   
Čas.limit:   max. 55 vteřin  
Bodování:  Figura: končetiny, boky    1 bod  

 zásah trupu    2 body  
 zásah střed hlavy a trupu  3 body  

Čas: do 35 vteřin   2 body 
36 – 45 vteřin   1 bod 
46 vteřin a více   0 bodů 

Body za čas lze získat pouze při zásahu postavy alespoň 3 šípy. 
Max. bodový zisk:  20 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 2,5  Ká (max. 50 Ká) 
Pasivita: Mezi jednotlivými vzdálenostmi se soutěžící musí pohybovat zrychleně. Pozor na přešlapy, délka stopy není 

přešlap. 
 

 
3. Rychlost řelba 

Legenda - popis disciplíny: Úkolem střelce je zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů.  
Vzdálenost:  10 m    
Počet šípů:  neomezen, obvykle postačí 12 šípů 
Terč:   postava    
Čas:   45 vteřin 
Bodování:  končetiny, boky    1 bod  

zásah trupu    2 body  
zásah střed hlavy a trupu  3 body  

Hodnocení:  1 bod = 1,5 Ká (max. 54 Ká) 
Pasivita: Jak název napovídá, smyslem je střílet co nejrychleji. Pokud střelec velmi rozvážně vystřelí za celou dobu jen 

několik šípů, ale „hlavně, že se s nimi trefí“, je toto jednání považováno za pasivitu v této disciplíně. Za zmínku 
stojí, že stejný časový limit je na vystřelení 5 šípů při terčovce. Zde by měla být tedy předvedena střelba podstatně 
rychlejší. 

 
4. Králíci 

Legenda - popis disciplíny: Rozhodčí střelci postupně nahazuje do vyznačeného prostoru 5 malých terčů. Při výstřelu musí noha 
spočívat na vyznačeném stanovišti.  Na každý terč má střelec jeden šíp. Pokud střelec nezasáhne cíl první ranou, již 
nemůže střelbu na tentýž terč opakovat. Protože králíci jsou pohybliví a nikdy nenabídnou stejnou pozici k výstřelu, 
může mít každý soutěžící jinou kombinaci a úhel výstřelu. (rozhoduje rozhodčí). Při plném nátahu nutno počítat 
s možným poškozením šípu (kamení apod. v zemině). Počítají se jen šípy, které v terči zůstaly.  

Vzdálenost:  2 – 8 m    
Počet šípů:  5 
Terč:   5 králíků 
Čas. limit:  cca 40 vteřin luk.  
Bodování:  zásah   2 body    
Max. bodový zisk:  10 bodů  
Hodnocení:  1 bod = 5 Ká (max. 50 Ká), při stejném bodovém hodnocení o umístění na 1.-3. místě rozhoduje rozstřel. 
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5. Cesta lesem – jen luk 
Legenda - popis disciplíny: Varianta střelby přibližující  způsob lovu. Cesta terénem a střelba na figury zvířat. Střelec prochází 

stezku s časovým limitem. Šíp může být založen. Na každý terč může použít pouze jeden šíp. Střílet může 
z vyznačeného místa na stezce podle vlastního uvážení. Po odstřílení několika soutěžících ( cca 3 ) jde 
s rozhodčím pro šípy. 
Nejde o terčovou střelbu, nutná pozornost, orientace v terénu a odhad vzdálenosti, střelba z různých prostorových 
úhlů s možnými překážkami. -  překonání vodního toku atd. 

 
Vzdálenost:  5 – 30 m      
Počet šípů:  7 
Terč:   2D terče zvířat  
Čas:   4 min 
Bodování:  1 až 3 body dle zóny zásahu     
Max. bodový zisk:  21 bodů 
Hodnocení:  1 bod = 5 Ká (max. 105 Ká) 


