SPREMEMBE V PRAVILIH WA – NOVI PREDPISI 2016
Mednarodna lokostrelska zveza je že sprejela tri nove predpise, ki bodo pričeli veljati
1.1.2016.
Predpise je sprejel izvršni odbor WA 14.12.2014.

3. DEL, 11. Poglavje, Člen 11.3.3 (Uporaba kamuflažne opreme)
Tekmovalčeva oprema ne sme vsebovati nobene vrste kamuflažnih barv.
3. DEL, 20. Poglavje, Člen 20.1.1 (4. točka) (Uporaba kamuflažnih oblačil)
Na Olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in tekmah svetovnega pokala morajo biti
tekmovalci in uradni spremljevalci na strelišču športno oblečeni.












Vsi člani iste ekipe in kategorije morajo biti oblečeni v isto ekipno uniformo. Ekipe
iste države lahko nosijo uniformo drugačnega kroja in barve. Uradni spremljevalci
imajo lahko drugače krojeno uniformo, vendar iste barve in morajo biti zlahka
prepoznani kot spremljevalci svoje ekipe;
Ženske morajo nositi obleke, krila, odprta krila ali kratke hlače (te ne smejo biti krajše
od mesta konic prstov, ko tekmovalka ob telesu iztegne roke in prste) ali hlače in bluze
ali tope (ki pokrivajo sprednji in zadnji del telesa in so pritrjeni preko vsakega ramena
ter pokrivajo prepono pri polnem potegu);
Moški morajo nositi hlače ali kratke hlače (te ne smejo biti krajše od mesta konic
prstov, ko tekmovalec ob telesu iztegne roke in prste) in majice z dolgimi ali kratkimi
rokavi (ki pokrivajo prepono pri polnem potegu);
Denim, jeans ali maskirnih oblačil in opreme ni dovoljeno nositi, prav tako pa tudi ne
dolgih ali kratkih hlač prevelikega ali vrečastega kroja;
V času ekipnega dvobojevanja (ekip in mešanih ekip) je treba nositi isto barvo in stil
majice/bluze/topa ter isto barvo in stil hlač/kratkih hlač/krila;
Glede na vremenske pogoje se lahko nosi zaščitna oblačila kot npr. jopico, trenirko,
dežno oblačilo itd., če to dovoli tehnični delegat tekmovanja ali v njegovi odsotnosti
glavni sodnik tekmovanja;
Možno je nositi pokrivala.

4. DEL, 33. Poglavje, Člen 33.1 (Uporaba kamuflažnih oblčil in opreme)
Tekmovalci morajo ves čas nositi majice z imenom in državo.
Vsi tekmovalci in spremljevalci morajo nositi športne čevlje ali pohodniške čevlje/škornje, ki
pa so lahko različnih modelov, toda prekrivati morajo celotno stopalo.
V kvalifikacijskem, eliminacijskem in polfinalnem krogu lahko nosijo hlače po svoji izbiri,
vključno z denim.
V ekipnem krogu in v dvobojih za medalje morajo nositi popolno ekipno uniformo, ki pa ne
sme vsebovati denima.
Oblačila in oprema ne smejo biti kamuflažna. Tudi prevelike ali vrečaste hlače niso dovoljene.
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