SPREMEMBE PRAVIL WA NA DAN 15.01.2020

Dne 15.01.2020 začnejo veljati nekatere spremembe v pravilih WA. Nova pravila sicer še
niso objavljena, bodo pa prevedena takoj po objavi originalnih pravil v angleščini.
Največja novost je tokrat prav začetek veljavnosti novih sprememb, ki bodo tokrat stopila v
veljavo 15.01. in ne 01.04. tako kot je to bil doslej običaj.
Največja in najpomembnejša sprememba pa je uvedba golega loka v tarčno lokostrelstvo.
Sprejete spremembe so sledeče:
Kandidature
V bodoče bo rok za kandidature v organe WA veliko bolj strogo določen in spoštovan. Vloga
kandidature za člana organa bo po roku možna lahko samo še v primeru, ko bo za določen
organ vloženih manj kandidatur od števila voljenih kandidatov.
Število glasov na kongresu WA
V bodoče države članice WA pri glasovanju na kongresu WA ne bodo imele več vse po en
glas tako kot doslej. Število glasov, ki jih dodatno lahko dobi posamezna država članica WA
je 1-3, odvisno od aktivnosti te države članice; na to vpliva organizacija mednarodnih
tekmovanj, udeležba na mednarodnih tekmovanjih ter udeležba na preteklih kongresih WA.
Slovenija bo tako v bodoče imela 4 glasove.
Lokacija kongresa WA
V bodoče organizacija kongresa WA ne bo več vezana le na organizacijo SP, pač pa lahko
tudi na organizacijo finalne tekme svetovnega pokala.
SP Indoor
SP Indoor je ukinjeno. S tem je hkrati tudi ukinjena možnost osvojitve naslova svetovnega
dvoranskega prvaka. SP Indoor je nadomestila serija dvoranskih svetovnih pokalov.
Uvedba golega loka v tarčno lokostrelstvo
V tarčno lokostrelstvo (dvoransko in zunanje) je uradno vključen tudi goli lok. Veliko držav
je sicer že organiziralo dvoranska tekmovanja za goli lok, a zdaj to postaja uradna kategorija.
Pravila za dvoransko lokostrelstvo ostajajo taka, kot smo jih v Sloveniji že uporabljali.
V zunanjem tarčnem lokostrelstvu pa velja, da je razdalja 50m, lice pa premera 122cm. Za
kadete še ni bilo določeno, če prav tako streljajo na 50m ali ne; kaže pa, da bo tako kot pri SL,
torej enaka razdalja 50m.
Eliminacije naj bi GL v dvorani streljal tako kot UL na trojčke, čeprav je zdaj v pravilih
ponovno posebej zapisano, da so enojna lica premera 40cm enakovredna trojčkom, zato si
lahko tekmovalec vrsto lica sam izbere, če organizacija tekmovanja to omogoča.
Dodatni izločitveni strel se za GL izvaja na enak način kot za UL.
Tako se od 15.01.2020 dalje tudi vodi nove svetovne rekorde za goli lok po posameznih
kategorijah. Nov svetovni rekord lahko prijavi država članica, doseže pa se ga lahko samo na
tekmovanjih, ki so organizirana po WA pravilih in vpisana v WA koledar. WA bo dosledno
zbirala prijave novih potencialnih svetovnih rekordov in kronološko uredila zbrane rezultate.
Prvi svetovni rekordi bodo zbrani na tak način objavljeni šele 01.04.2020.
Svetovnih prvenstev v dvorani kot rečeno že itak ne bo več, toda vključitve golega loka tudi
še ne napovedujejo v tarčnem lokostrelstvu.

Opomba: EP Indoor pa zaenkrat še ostaja. LZS je pridobila organizacijo EP Indoor 2021 v
Kopru. Če bo na to EP vključen tudi goli lok, še ni določeno.
Kot zanimivost navajam, da dve kontinentalni zvezi (WA America in WA Oceania) že uradno
priznavata tudi goli lok, vodita kontinentalne rekorde in organizirata kontinentalna prvenstva.
Ime na oblačilu, na pasu in na toku
V pravilih je zdaj posebej poudarjeno, da mora biti ime, zapisano na oblačilu tekmovalca,
enako kot je uradno ime v sistemu wareos. To bodo sodniki kontrolirali pri pregledu opreme.
Višina črk imena tekmovalca na pasu je lahko max. 18mm, na toku pa 38mm.
Razdalja na strelni liniji
V tarčnem lokostrelstvu se zahtevana razdalja za vsakega tekmovalca poveča iz sedanjih
80cm na 90cm. To je potrebno upoštevati pri organizaciji vseh zunanjih tarčnih tekmovanj od
15.01.2020 dalje. Invalidom pa na tekmovanjih, ki niso uradna para tekmovanja, ni potrebno
več zagotoviti dodatnega prostora, če to ni mogoče.
Vetrna vreča
Na zunanjih tarčnih tekmovanjih se mora uporabljati samo uradno WA vetrno vrečo, ki mora
biti nameščena nekje med strelno linijo in linijo tarč.
Najava spremembe sestave ekipe
Spremembo sestave ekipe je po novem možno vložiti le 15 minut pred začetkom ogrevanja
ekipnega eliminacijskega kroga (prej 1 uro pred začetkom tekmovanja).
Run Archery
Več poudarka je spet na Run Archery, ki poteka po pravilih, ki so že uveljavljena v WAE.
Kazni
Veliko bolj strogo postaja pravilo pri prijavah na tekmovanje in pri plačilu. Kazen za vsako
prijavo in spremembo po zaključenem roku končnih prijav je 150 CHF na tekmovalca.
Komisija za pritožbe
Objavljena so natančna navodila za sestavo komisije za pritožbe ter natančna navodila za
delo.
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