
SPREMEMBE PRAVIL WA NA DAN 15.01.2022 (01.03.2022) 
 
Dne 15.01.2022 začnejo veljati nekatere spremembe v pravilih WA. Spremembe so bile sprejete na 
WA kot predpisi tik pred in takoj za kongresom WA, nekatere spremembe pravil pa so bile potrjene 
na samem kongresu WA dne 17.09.2021 v Yanktonu. Nova pravila WA še ni vnesla v knjige pravil; 
podrobnejše informacije bomo prevajalci dobili na skupnem virtualnem sestanku. Prevodi bodo 
objavljeni takoj ko bo elektronska knjiga pravil posodobljena in pripravljena za objavo prevodov. 
 
Predlaganih je bilo kar nekaj večjih sprememb, a vse na kongresu niso bile potrjene (npr. glede 
zmanjšanja velikosti lic v 70m krogu in točkovanja za sestavljeni lok  v 50m krogu, uvrstitev golega 
loka na tarčno svetovno prvenstvo, razdelitev svetovnega tarčnega prvenstva na ločeni prvenstvi za 
ukrivljeni in za sestavljeni lok, skrajšanje 70/50m kroga iz 72 na 60 puščic). Pravzaprav je bilo nekaj 
od teh predlogov umaknjenih s kongresa in nič ne bi bilo presenetljivega, če bodo ti predlogi 
naknadno še dodelani in v drugačni obliki sprejeti kot predpisi.  
 
Sprejete spremembe: 

 Po potrebi se lahko nadaljnji kongresi WA organizirajo tudi virtualno. 
 Največja sprememba je pri imenovanju mlajših kategorij in veteranov: 

 Juniors (mladinci) se po novem imenujejo Under 21  
 Cadets (kadeti) se po novem imenujejo Inder 18 
 Masters (veterani) se po novem imenujejo 50 plus 
 Nove kratice so tako sedaj: 

 namesto RJM (Recurve Junior Men – mladinci ukrivljeni lok) bo sedaj RU21M in za 
ostale kategorije: RU21W, CU21M, CU21W, BU21M, BU21W 

 namesto RCM (Recurve Cadet Men – kadeti ukrivljeni lok) bo sedaj RU18M in za 
ostale kategorije: RU18W, CU18M, CU18W, BU18M, BU18W 

 namesto Master bo sedaj 50+ 
 Nekaj sprememb je tudi pri mlajših kategorijah v poljskem lokostrelstvu (količki in možnost 

doseganja vseh značk tudi za U18). 
 Zelo strogo so postavljene zahteve za spremljajoče trenerje v ekipnem tekmovanju poljskega 

lokostrelstva (prepovedana komunikacija med trenerji, vsak trener samo z eno ekipo – isti 
trener se ne more vrniti na isto progo z drugo ekipo).  

 Disciplina Instinktivni lok je dobila novo ime – Tradicionalni lok. 
 Indoor Round bo odslej možno streljati tudi na prostem. 
 Sprejeto je pravilo, ki določa pozicijo tarčnega lica za dodatni izločitveni strel za sestavljeni 

lok posamično in ekipno v tarčnem lokostrelstvu. Lice se postavi v sredino podloge, pri 
ekipnem streljanju pa bodisi eno lice za ekipo ali tri centre v trikotni postavitvi, člani ekipa pa 
sami izberejo v katerega od treh centrov vsak član ekipe izstreli svojo puščico.  

 V Para lokostrelstvu je ukinjeno ekipno tekmovanje za para lokostrelce, nadomesti pa ga 
tekmovanje parov, za katerega se uporablja pravila mešanih ekip, le da lahko v paru nastopata 
tudi po dva tekmovalca istega spola. 

 Nekaj manjših sprememb je tudi pri zahtevah tekmovalcev na invalidskih vozičkih in 
prostoru oz. širini linij za tekmovanje posameznikov in parov. 

 Strožje so zahteve glede barve majice pod majico nacionalne uniforme v finalih mednarodnih 
tekmovanj. 

 Sprejete so spremembe za akreditacijo WA mladih sodnikov, ki jim ni več treba do statusa 
kandidata za WA sodnika (WAIJc) iti preko predhodnega statusa kontinentalnega sodnika. 
Delno pa sprememba tega pravila tudi onemogoča oz. omejuje usposabljanje in akreditacijo 
vrhunskih tekmovalcev za mlade sodnike brez predhodnega statusa nacionalnega sodnika. 

 Postopek reakreditacije mednarodnih sodnikov je prilagojen protikoronskim razmeram. 



 Tudi na najvišjem nivoju je bila sprejeta organizacija kontinentalnih klubskih tekmovanj, kar 
se sicer v WAE že veliko let izvaja oz. je bilo po enoletni prekinitvi ponovno sprejeto na 
kongresu WAE (tokrat na kongresu in o tem ne odloča več IO WAE).  

 Podporo je dobila tudi sprememba glede skrajšanja časa streljanja v kvalifikacijah zunanjega 
in dvoranskega tarčnega lokostrelstva iz 40 na 30 sekund za posamezno puščico; čas pri 
izmeničnem streljanju ostaja 20 sekund za puščico.  

 
 Vsa sprejeta pravila naj bi bila vključena v novo verzijo WA pravil, ki naj bi stopila v veljavo 
15.01.2022. WA pa je 19.11.2021 objavila, da je veljavnost slednje spremembe glede skrajšanja časa 
streljanja v kvalifikacijah na 30 sekund za posamezno puščico premaknjena na 01.03.2022. 
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