SPREMEMBE V PRAVILIH WA – NOVI PREDPISI 2015
Mednarodna lokostrelska zveza je sprejela cel sveženj novih predpisov, ki bodo pričeli veljati
1.4.2015.
Predpise je sprejel izvršni odbor WA 14.12.2014.

2. DEL, 4. Poglavje, Člen 4.5.7.1.4.3 (Pozicije v finalih pri poljskem in 3D lokostrelstvu)
Finalna kroga, v katerih najboljši 4 tekmovalci vsake kategorije uvrščeni po 2. eliminacijskem
krogu streljajo dva dvoboja (polfinale in finale za medalje), sestavljena iz po 4 tarč za
vsakega:
 V prvem dvoboju (polfinale) 1. uvrščeni tekmovalec strelja proti 4. uvrščenemu in 2.
uvrščeni strelja proti 3. uvrščenemu. Zmagovalca se uvrstita v dvoboj za zlato medaljo
in ostala dva v dvoboj za bronasto medaljo;
 V polfinalu par sestavljen iz 2. in 3. uvrščenega tekmovalca strelja prvi in par sestavljen
iz 1. in 4. uvrščenega tekmovalca strelja drugi na vseh tarčah polfinalnega kroga;
 V drugem dvoboju (finale za medalje) tekmovalca, ki streljata za bronasto
medaljo,streljata prva na vseh tarčah, sledita tekmovalca v dvoboju za zlato medaljo;
 V finalnem krogu morata prvo in drugo uvrščeni tekmovalec streljati z leve strelske
pozicije;
 Tekmovalca, ki se dvobojujeta, streljata istočasno;
 Tekmovalci različnih kategorij štartajo svoje finalne kroge v sledečem zaporedju:
oDolgi lok ženske – Dolgi lok moški
oInstinktivni lok ženske – Instinktivni lok moški
oGoli lok ženske – Goli lok moški
oSestavljeni lok ženske – Sestavljeni lok moški
Ali, najprej streljajo vse ženske, sledijo vsi moški.

2. DEL, 8. Poglavje, Člen 8.2.1.3 (Postavitev Field tarč)
Postavitev tarč
 40 cm lica morajo biti postavljena po 4 na podlogo v obliki kvadrata;
 20 cm lica morajo biti postavljena po 12 na podlogo, v 4 navpičnih kolonah po 3 (glej
sliko (JPG) "4 x 3 trojna lica za Field);
 60 cm lica: Na znanih razdaljah je priporočljivo, da sta postavljeni po dve 60 cm lici in
centra obeh lic morata tvoriti vodoravno linijo;
 20 cm in 40 cm lica so lahko postavljena pod katerimkoli kotom, s tem da mora biti še
vedno očitno, v katero lice ali kolono mora tekmovalec streljati.

2. DEL, 8. Poglavje, Člen 8.2.1.3 (Postavitev Field tarč - slika 11)
Slika 11: 4 x 3 Trojno lice za Field
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2. DEL, 9. Poglavje, Člen 9.1.1.5 (Dodatna živalska tarča)
Za majhne živali (velikostna skupina "4") velja, da mora organizator postaviti po dve mali
živali eno poleg druge.
Tekmovalec, ki na taki tarči stoji na levi strani, mora streljati na levo tarčo, tekmovalec na
desni strani pa na desno tarčo.
 Za vse ostale velikostne skupine živalskih tarč 1, 2, 3 velja, da lahko organizator po želji
doda še dodatno živalsko tarčo.

2. DEL, 9. Poglavje, Člen 9.1.1.7.3 (Razdalje 3D tarč)
3D tarče so lahko porazdeljene v 4 skupine glede na velikost kroga 11/10/8.
11/10/8-velikost
Rdeč količek
Moder količek

Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Skupina 4
več kot 250 mm
201 – 250 mm
150 – 200 mm
manj kot 150 mm
Tarče vseh skupin morajo biti postavljene na razdalji 10 – 45 m
Tarče vseh skupin morajo biti postavljene na razdalji 5 – 30 m

Na vsaki progi je potrebno postaviti po 4-8 3D tarč vsake omenjene velikostne skupine glede
na velikost 11/10/8.

3. DEL, 11. Poglavje, Člen 11.1.10.1 (Oprema za ukrivljeni lok)
Dovoljeni so pripomočki kot so ščitniki za roko, ščitniki za prsa, zanka (šlinga) in viseči ali
talni tok. Oznake za stopala ne smejo štrleti več kot 1 cm iz tal. Podloge za dvig stopala ali
dela stopala, pritrjene na čevelj ali samostojne, so dovoljene, če le-te ne predstavljajo ovire za
druge tekmovalce na stojišču na strelni liniji ali če ne štrlijo več kot 2 cm izven obrisa stopala
čevlja. Dovoljeni so tudi gumijaste blažilne naprave za krake. Indikatorji vetra (ne električni
ali elektronski) so lahko pritrjeni na opremo uporabljeno na strelni liniji (kot npr. trakovi);
elektronske indikatorje vetra se lahko uporablja za čakalno linijo.
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4. DEL, 22. Poglavje, Člen 22.4.1 (Definicija instinktivnega loka)
Lok vsakega tipa s pogojem, da ustreza sprejetim principom in smislu besede lok, kot se
uporablja v tarčnem lokostrelstvu, sestavljen iz prijema (grip), ročaja (nedeljiviga za strel
skozi) in dveh upogljivih krakov, od katerih se vsak konča s konico z ušesom za tetivo. Ročaj
mora biti iz naravnega materiala ali materiala, ki temelji na smoli (npr. les, bambus, rog, krpe,
fiberglas, del ročaja pa lahko vsebuje karbon/grafit ali kovino). Ročaj je lahko laminiran ali iz
enega kosa lesa. Lok je lahko razstavljiv in lahko vsebuje tovarniško vgrajene kovinske
dodatke v ročaju za pritrditev krakov, vložke za pritrditev merilne naprave, za gumb ter puše
za stabilizator. Lok ima lahko preprosto nastavljive krake le za uravnavanje tilerja, ne pa tudi
za uravnavanje moči loka. Ročaj ima lahko vgrajene tanke sintetične laminate širine do 6 mm,
ki služijo za zaščito krakov/žepov za strukturni del ročaja, toda v strukturi ročaja ne sme biti
več kot četrtina materiala iz kovine ali sintetičnega materiala. Ročaj mora vsebovati nekaj lesa
ali bambusa. Pri enodelnih lokih lahko laminati krakov iz katerega koli materiala preidejo v
ročaj. Lok je za uporabo napet z enojno tetivo, vpeto direktno med obe ušesi krakov, med
delovanjem pa se ga drži v eni roki za roč, medtem ko prsti druge roke vlečejo in sprožijo
tetivo.
Lok kot je opisan zgoraj mora biti gol, izjema je ležišče puščice (arrow rest), opisan v členu
22.4.3 in brez izboklin, merkov ali merilnih naprav, oznak, poškodb ali lisastih delcev (v
območju okna), ki bi lahko pomagali meriti.

4. DEL, 22. Poglavje, Člen 22.4.3.1 (Ležišče puščice (arrow rest) pri instinktivnem loku)
Ležišče puščice je lahko bodisi enostavno plastično industrijsko izdelano in zalepljeno (arrow
rest), peresno ležišče kot jih izdelujejo proizvajalci opreme, lahko pa tekmovalec uporablja
tudi poličko loka. V tem primeru je ta polička lahko prekrita s katerokoli vrsto mehkega
materiala (samo na polički). Navpični del merilnega okna je lahko zaščiten z materialom, ki
pa ne sme segati več kot 1 cm nad ležečo puščico in ne sme biti debelejši od 3 mm, merjeno
od ročaja na mestu, kjer je dodan material. Nobena druga vrsta ležišča puščice (arrow rest) ni
dovoljena.

4. DEL, 22. Poglavje, Člen 22.5.1 (Definicija dolgega loka)
Lok mora odgovarjati tradicionalni obliki dolgega loka (ali ameriškega ploščatega loka) kar
pomeni, da se pri napetem loku tetiva ne sme dotikati ničesar drugega na loku razen ušes za
tetivo. Lok je lahko razstavljiv na dva dela, sestavljen iz dveh delov ali enojne dolžine
(razstavljiv v območju ročaja/ležišča puščice) in je lahko narejen iz kakršnegakoli materiala
ali iz kombinacije materialov. Oblika ročaja (samo območje ročaja) ni predpisana in centralna
poravnava puščice (centershot) je dovoljena. Lok mora biti brez izboklin, merkov ali merilnih
naprav, oznak, poškodb ali lisastih delcev (v območju okna), ki bi lahko pomagali meriti.

4. DEL, 22. Poglavje, Člen 22.5.3 (Ležišče puščice (arrow rest) pri dolgem loku)
Ležišče puščice (arrow rest). V kolikor ima lok poličko za puščico, lahko ta polička služi za
ležišče puščice in je lahko pokrita s kakršnimkoli materialom (le na polički). Navpični del
merilnega okna je lahko zaščiten z materialom, ki pa ne sme segati več kot 1 cm nad ležečo
puščico in ne sme biti debelejši od 3 mm, merjeno od ročaja na mestu, kjer je dodan material.
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4. DEL, 23. Poglavje, Člen 23.1.3 (Field in 3D strelske pozicije)
V poljskih in 3D krogih mora imeti vsaka strelska pozicija strelski količek ali oznako, od
koder lahko streljata vsaj po dva tekmovalca. V kolikor dva tekmovalca streljata istočasno,
potem tekmovalec z nižjo štartno številko strelja z levega količka (ali z leve strani količka, če
je samo eden), tekmovalec z višjo štartno številko pa z desnega količka (z desne strani
količka).

4. DEL, 23. Poglavje, Člen 23.2.1 (Opazovanje zadetkov pri Fieldu in 3D)
Tekmovalci morajo čakati precej zadaj za tekmovalci v strelski poziciji, razen če ne pomagajo
sotekmovalcem iz svoje skupine na količku pri opazovanju zadetkov ali omogočanju sence.
Omogočanje sence pa ni dovoljeno v finalih, razen če sodnik odloči, da je to potrebno.

4. DEL, 24. Poglavje, Člen 24.9 (Streljanje final pri Fieldu in 3D)
V polfinalnem krogu, ko sodnik spremlja skupino, le-ta starta in zaustavi streljanje ustno
("go"- zdaj za start in "stop"- stop, ko se čas izteče).
 V poljskih in 3D krogih sodnik pokaže rumeni karton kot opozorilo, ko preostane le še
30 sekund preostalega časa;
 Streljanje ni več dovoljeno po preteku dovoljenega časa;
 Če tekmovalec izstreli puščico po tistem, ko je sodnik zaustavil streljanje, tekmovalec
ali ekipa izgubi najvišji zadetek na tej tarči;
 V posamičnih dvobojih oba tekmovalca streljata hkrati;
 V ekipnem dvoboju strelja vsaka ekipa posebej, višje uvrščena ekipa pa odloči o tem,
kdo bo streljal prvi; na naslednji in na vsaki sledeči tarči strelja prva ekipa z nižjim
rezultatom. V primeru, ko sta ekipi izenačeni, strelja prva ekipa, ki je na tarči 1 pričela
s streljanjem.

4. DEL, 28. Poglavje, Člen 28.2.6 (Omogočanje sence pri Fieldu in 3D)
V primeru, da tekmovalce moti bleščeče sonce, si sotekmovalci med seboj v isti skupini lahko
pomagajo s senco maksimalne velikosti formata A4 (ali uradne velikosti lista papirja, okoli 30
x 20 cm) ali pa jim to senco zagotovi organizator. Nobeno nudenje sence ni dovoljeno v
dvobojevalnih krogih, razen če sodnik odloči, da je to potrebno iz varnostnih razlogov.

6. DEL, Anti-doping pravila
Objavljena je nova knjiga – 6. DEL – Anti-doping pravila.

Prevedla: Irena Rosa, mednarodna lokostrelska sodnica
Marec 2015
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