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Řád výkonnostních kritérií 

1. LK Plzeň 1935 si vymezuje výhody či finanční výpomoc v závodním procesu 

pro některé oblasti lukostřelecké výkonnosti. Jedná se o tyto oblasti: 

 

Kritéria pro výjezdy na MČR 
 
Nominační kritéria jsou vícestupňová a udávají, jaké finanční výhody může střelec 

na daném MČR od klubu očekávat. 
 
Při účasti na MČR žactva rozhoduje o účasti na turnaji osobní trenér. Výši finanční 

podpory určuje na všech MČR žactva šétrenér. U MČR dorostu a dospělých je určena finanční 
podpora dle výkonnosti viz tabulka níže. 

 
Uvedené bodové koeficienty se počítají jako průměr ze tří závodů do data přihlášky na 

MČR (výjimkou je terénní lukostřelba, kde se počítá pouze jeden výsledek). O konečné 
nominaci rozhoduje osobní trenér, který může pozměnit průměr daného střelce v rozsahu až 
+5/-5 nastřílených bodů. 

 
Pokud střelec startuje za vyšší věkovou třídu, stačí mu pro zisk finanční podpory tři 

závody s průměrným výsledkem o 15 bodů menším, než jsou výsledky uvedené v tabulkách. 

 
Halové MČR v sestavě H18: 

kategorie cesta ubytování + cesta 
startovné + 

ubytování + cesta 
muži 490 530 560 
ženy 475 515 545 
senioři 475 515 545 
seniorky 420 460 490 
junioři 470 510 540 
juniorky 460 500 530 
kadeti 460 500 530 
kadetky 450 490 520 
 

Terčové MČR v sestavě WA720: 

kategorie cesta ubytování + cesta 
startovné + 

ubytování + cesta 
muži 540 580 610 
ženy 510 550 580 
senioři 510 550 580 
seniorky 470 510 540 
junioři 510 550 580 
juniorky 480 520 550 
kadeti 510 550 580 
kadetky 480 520 550 
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Terénní MČR v sestavě T: 

kategorie cesta ubytování + cesta 
startovné + 

ubytování + cesta 
muži 250 290 310 
ženy 230 270 290 
senioři 210 250 270 
seniorky 190 230 250 
junioři 230 270 290 
juniorky 220 260 280 
kadeti 230 270 290 
kadetky 220 260 280 
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