TEKMOVALNA PRAVILA ZA
ALPE ADRIA FIELD POKAL
2015
1. SPLOŠNO
1. Lokostrelske zveze Austrije, Hrvaške, Italje (ki jo predstavlja regijska zveza iz pokrajine Friuli VeneziaGiulia) in Slovenije, so ustanivile leta 2010 pokal v poljskem lokostrelstvu : ALPE ADRIA FIELD CUP –
AAFC.
2. Od leta 2014 se je pokalu pridružila tudi lokostrelska zveza Madžarske.
3. Štiri (4) mednarodne AAFC tekme, bodo organizirane v vsakem koledarskem letu, upoštevajoč pravila
WA za poljsko lokostrelstvo.
4. Organizacijo 4 tekem si razdelijo posamezne zveze po ključu rotiranja tako da vsako leto ena zveza
pavzira. Za leto 2015 tekme ne organizira lokostrelska zveza Avstrije.
5. Vsak organizator prijavi svojo tekmo v koledar WA tekem. Ostale zveze - članice WA , lahko sodelujejo na
vsaki tekmi AAFC, vendar niso vključene v AAFC pokal in pravila, tako ne morejo pridobiti pokala ali
medalj za AAFC.
2. KATEGORIJE
Kategorije mladincev, članov in veteranov lahko sodelujejo na tekmah AAFC, ločeni po spolu in starostnih
mejah za posamezno kategorijo. Skladno s tem se vodijo tudi rezultati.
3. DISCIPLINE







Goli lok – moški
Goli lok - ženske
Ukrivljeni lok - moški
Ukrivljeni lok - ženske
Sestavljeni lok – moški
Sestavljeni lok – ženske

Vsi loki morajo ustrezati pravilniku WA pravil za poljsko lokostrelstvo.
4. ŠTARTNINA
Štartnino določi vsak organizator zase.
5. TEKMOVALNI DAN
Tekma je lahko enodnevna z 12 neznanih in 12 znanih tarč ali dvodnevna z 24 neznanih tarč prvi dan in 24
znanih tarč na 2 dan.

8. POSAMEZNE UVRSTITVE
1.
2.
3.

Za doseganje končne skupne uvstitve se mora posameznik udeležiti vsaj 3 tekem AAFC.
Za končni rezultat se upošteva 3 najboljše posamezne rezulatate.
Točkovanje na posamezni tekmi:
1. Mesto - 20 točk
2. Mesto – 15 točk
3. Mesto – 10 točk
4. Mesto – 7 točk
5. Mesto - 6 točk
6. Mesto - 5 točk
7. Mesto - 4 točke
8. Mesto - 3 točke
9. Mesto - 2 točke
10. Mesto- 1 točka

Od 11 mesta dalje se uvrstitve ne točkujejo več.
9. MEDALJE IN POKALI
Posamezniki:
a) Za vsako tekmo :
Prvi 3 v vsaki kategoriji prejmejo pokal ali medaljo s strani organizatorja.
b) Finalna tekma:
I) Na zadnji tekmovalni dan (v primeru dvodnevne tekme) prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo
pokal ali medaljo s strani organizatorja.
II) V primeru izenačenih točk po 4 tekmah se zmagovalec določi z shoot off strelom.
10. REZULTATI
1.
2.
3.
4.

AAFC rezultate void vsak organizator zase in jih preda naslednjemu organizatorju in tako do zadnjega
organizatorja, ki organizira finale in void končni zbir rezultatov,
AAFC rezulatate mora organizator objaviti na spletni strani njegove zveze najkasneje 2 tedna po vsaki
tekmi in še posebej poslati na ostale sodelujoče zveze v AAFC.
Zahteve za popravke rezultatov se morajo poslati organizatorjem najkasneje v 10 dneh po posamezni
tekmi.
Zveza, ki organizira finale AAFC je dolžna da pripravlja in vodi tudi vse vmesne rezultate tekem AAFC.

Tekme v letu 2015:
Hrvaška
Slovenija
Madžarska
Italija

Sobota/Nedelja 9/10.5.2015
Sobota 16.5.2015
Sobota/Nedelja 13/14.6.2015
Sobota 5,9.2015

Pakrac
Gornji Grad
Marcali
Cormons

Prevod pravil AAFC v Slovenščino naredil Aleksander Janežič.

Version 3 2015 01 23 ALPE ADRIA FIELD CUP RULES Competition Rules 2015

