
SPREMEMBE PRAVIL WA NA DAN 15.01.2022 
 
Dne 15.01.2022 začnejo veljati nekatere spremembe v pravilih WA. Nova pravila WA so že 
vnesena v knjige pravil in tudi prevajalci smo že opravili svoje delo. Prevedene knjige pravil 
lahko najdete bodisi na spletni strani WA pod zavihkom Sport/Rules, kjer izberete jezik (ali 
na povezavi: https://worldarchery.org/rulebook) ali pa na spletni strani LZS pod LZS/Akti. 
 
2. DEL 

 Naziv mladinci se spremeni v Under 21, naziv kadeti v Under 18, naziv veterani pa v 
50+. 

 Instinktivni lok se preimenuje v tradicionalni lok, pri čemer so pravila rahlo 
modificirana. 

 Dvoranski krog se odslej lahko strelja tudi v zunanjem okolju. 
 Sprememba je tudi v poljskem lokostrelstvu, kjer se po končanih dvobojevanjih v 

posamezni skupini po novem za vstop v polfinale zmagovalec skupine A pomeri proti 
zmagovalcu skupine D in zmagovalec skupine C se pomeri proti zmagovalcu skupine 
B.  

 Dvoransko lokostrelsko svetovno prvenstvo je zdaj dokončno izbrisano iz pravil oz. 
ostaja kot možna opcija le za starostno kategorijo 50+, prav tako podeljevanje naziva 
svetovnega prvaka za 50+ in svetovne prvakinje za 50+. 

 
3.DEL 

 Pri ščitniku za prste za goli lok je dodano, da so lahko črtice na njem največ dveh 
različnih dolžin. 

 Okvara opreme in reševanje zdravstvenih težav sta odstranjena – tekmovalec zaradi 
tega nima več možnosti dodatnega časa za popravilo opreme. 

 Pri dodatnem izločitvenem strelu, ki odloča po končanih kvalifikacijah o vstopu v 
eliminacijski krog, se za sestavljeni lok postavi eno samo lice v sredino tarčne 
podloge. 

 V Para-lokostrelstvu je ukinjeno ekipno tekmovanje, dodano pa je tekmovanje parov 
za ženske prosto in moške prosto pri ukrivljenem in sestavljenem loku ter tekmovanje 
mešanih ekip za ukrivljeni lok prosto in sestavljeni lok prosto.    

 Širina vzdolžnih pasov za posamično in ekipno tekmovanje je ustrezno zožana. 
 
4. DEL 

 Pri golem loku je dodana podrobnost glede vrste dušilcev tresljajev, črtice na ščitniku 
za prste pa so lahko največ dveh različnih dolžin.  

 Instinktivni lok je izbrisan, nadomestil ga je tradicionalni lok, ki je podrobneje opisan 
v členu 22.4.1. Pomikanje po tetivi (string walking) ni dovoljeno. 

 
5. DEL 
Edina sprememba v tej knjigi je zaenkrat preimenovanje instinktivnega loka v tradicionalni 
lok. Ta knjiga pravil bo zagotovo še v kratkem deležna posodobitev, saj so v njej še vedno 
zapisane mlajše kategorije kot kadeti in mladinci. 
 
01.03.2022 pa bodo objavljene spet spremembe, med katerimi se pričakuje skrajšani čas 
streljanja na posamezno puščico in s tem skrajšani čas serij streljanja 3 oz. 6 puščic v tarčnem 
lokostrelstvu. 
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