POVZETEK SPREMEMB V WA PRAVILIH 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
4.5.7.1.4.3
Pozicije v finalih pri poljskem in 3D lokostrelstvu
V finalnih krogih (polfinale in finale) ni več izmeničnega streljanja.
8.2.1.3
Postavitev Field tarč
Prenovljen je opis postavitve posameznih lic pri Fieldu.
20 cm in 40 cm lica so lahko tudi postavljena pod katerimkoli kotom, s tem da mora biti še
vedno očitno, v katero lice ali kolono mora tekmovalec streljati.
8.2.1.3
Postavitev Field tarč – slika
Objavljena je nova slika 11: 4 x 3 trojno lice za Field (v naslovu slike je izpuščena beseda
vertikalno).
9.1.1.5
Dodatna živalska tarča
Za majhne živali (velikostna skupina "4") že velja, da mora organizator postaviti po dve mali
živali eno poleg druge. Za vse ostale velikostne skupine živalskih tarč 1, 2, 3 pa je zdaj
zapisano, da lahko organizator po želji doda še dodatno živalsko tarčo, torej tudi postavi po
dve živali, eno poleg druge.
9.1.1.7.3
Razdalje 3D tarč
Živalske tarče sicer ostajajo porazdeljene v 4 velikostne skupine in organizator mora na progi
postaviti 4-8 tarč vsake velikostne skupine. So pa črtane do sedaj predpisane razdalje za
posamezno skupino in odslej velja, da je moder količek oddaljen 5-30 m, rdeč pa 10-45m ne
glede na velikostno skupino tarče.
3.DEL
11.1.10.1
Oprema za ukrivljeni lok
Limb-saverji so preimenovani v gumijaste blažilne naprave za krake.
4. DEL
22.4.1
Definicija instinktivnega loka
Dodano so omejitve v strukturi ročaja: 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.
22.4.3.1
Ležišče puščice (arrow rest) pri instinktivnem loku
Dodano je dodatno možno ležišče puščice - peresno ležišče kot jih izdelujejo proizvajalci
opreme, specificirane pa so tudi zahteve za primer, ko tekmovalec uporablja 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.
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22.5.1
Definicija dolgega loka
Zdaj je v pravilih posebej zapisano, da je dovoljen tudi ameriški ploščati lok. Polebej pa je
opredeljeno tudi to, da je lok lahko razstavljiv na dva dela, sestavljen iz dveh delov ali enojne
dolžine (razstavljiv v območju ročaja/ležišča puščice) ter da oblika ročaja (samo območje
ročaja) ni predpisana.
22.5.3
Ležišče puščice (arrow rest) pri dolgem loku
Pri polički je izpuščena zahteva po mehkem materialu; polička je lahko pokrita s kakršnimkoli
materialom (le na polički). Dodane pa so zahteve: 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.
23.1.3
Field in 3D strelske pozicije
Poenoteno je pravilo za Field in 3D – v obeh disciplinah je zdaj dovoljeno postaviti le po en
strelski količek, ponovno pa je vnešen opis pristopa dveh tekmovalcev h količku: 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).
23.2.1
Opazovanje zadetkov pri Fieldu in 3D
Zdaj je v pravilih posebej dovoljeno, da lahko tekmovalci tudi pomagajo sotekmovalcem iz
svoje skupine na količku pri opazovanju zadetkov .
24.9
Streljanje final pri Fieldu in 3D
Zdaj je zapisano, da tudi v finalnem krogu 3D sodnik pokaže rumeni karton kot opozorilo, ko
preostane le še 30 sekund časa.
28.2.6
Omogočanje sence pri Fieldu in 3D
V pravilih je zdaj posebej zapisano, da si med seboj le sotekmovalci v isti skupini lahko
pomagajo s senco, ki je lahko maksimalne velikosti formata A4 (ali uradne velikosti lista
papirja, okoli 30 x 20 cm). Nudenje sence je zdaj izjemomam možno tudi v dvobojevalnih
krogih, 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 in uredila: Irena Rosa, mednarodna lokostrelska sodnica
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