NOVOSTI V WA PRAVILIH 2018
Pravila 1.1.2018
 Na kongresu potrjeni vsi sprejeti predpisi v zadnjih dveh letih in so tako postali pravila
 Potrjene tudi vse interpretacije, izdane v zadnjih dveh letih
 Predpis o prodaji in uživanju alkoholnih pijač
Predpisi, sprejeti tik pred kongresom:
 na lokostrelskih prizoriščih je prepovedana prodaja in uživanje alkoholnih pijač,
 v para archery je čas pri izmeničnem streljanju povečan iz 20 na 30 sekund,
 pri dvobojevanjih posameznik ali ekipa lahko predčasno preneha s streljanjem, v
kolikor nasprotnika ni več mogoče premagati,
 organizator mora zagotoviti trening le za tiste tekmovalce, ki so še ostali v
tekmovanju,
 v letu 2018 bo testiran nov način dodatnega izločitvenega strela; v kolikor imata oba
tekmovalca enako vrednost zadetka, se strelja še drugi izločitveni strel in šele pri tem
odloča manjša oddaljenost od centra, v kolikor sta še vedno zadetka enake vrednosti,
 potrjen je bil tudi kvalifikacijski sistem za OI Tokio 2020
Predpisi, sprejeti po kongresu:
 Posledice pozitivnega alko testa:
 V kolikor je rezultat opravljenega alko testa na tekmovalcu pred koncem
tekmovanja pozitiven, se takega tekmovalca diskvalificira in prijavi na
disciplinsko komisijo, kjer sledijo sankcije.
 Sankcije
 Diskvalifikacija s tekmovanja;
 1-letna prepoved tekmovanja ob prvi kršitvi;
 4-letna prepoved tekmovanja ob drugi kršitvi;
 Doživljenska prepoved ob tretji kršitvi.
Pravila 1.4.2018
 Preoblikovane knjige pravil
 Spremembe v pravilih:
 za vstop v eliminacije je povečano število ekip in mešanih ekip iz 16 na 24,
 rekord je možno nastreljati tudi v drugem delu dvojnega 70m/60m/50m kroga, ko
se na tekmovanju zaporedoma strelja 2x70m/60m/50m krog,
 čas streljanja 2 puščic pri 3D je povečan na 2 minuti,
 SP Indoor ostaja še vsaj 2 leti,
 reorganiziran je celoten 4. del WA pravil, ki vsebuje Field in 3D pravila; sprejetih
je nekaj manjših sprememb, predvsem pa so zapisi jasnejši,
 Field proge na 12, 16 in 20 tarč ni več; ostaja le 24 tarč, s tem da je proga lahko
postavljena na znane ali neznane razdalje ali v kombinaciji obeh. Arrowhead proga
je setavljena iz dveh Field prog in torej 48 tarč.
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