Školenie rozhodcov
SLA3D
Trnovec nad Váhom 22.03.2020

Pravidlá WA

História
• 1931 – prvá medzinárodná lukostrelecká súťaž v Poľsku
• Fédération Internationale de Tir à l'Arc – FITA vznikla 04.09.1931
• Poľsko, Československo, Maďarsko, Francúzsko, Švédsko, USA
a Taliansko – zakladateľské krajiny

• 2011 – zmena na World Archery (WA, WAE)
• Aktuálne 165 národných organizácií

Divízie
•
•
•
•
•

BB

Bare Bow

CU

Compoud Unlimited

OL

Olympic Bow (nesúťažia na 3D)

DL

Traditional Long Bow

IL

Instinctive Bow

Divízie v SLA 3D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BB

Bare Bow

CU

Kladkový luk bez limitu

CB

Kladkový luk Bare Bow

HU

Kladkový luk Hunter

OL

Olympijský luk

TR-LB

Long bow

TR-RB

Reflexný luk (inštinktívny luk IL)

PB-HB

Primitívny a jazdecký luk

CRB

Kuša

Kritériá – sila luku

• Max. napínacia sila luku 60 lbs

Kritériá - ŠÍP
•
•
•
•

Hrúbka tela max. 9,3 mm
Hrot 9,4 mm
TR-LB - musí byť drevený šíp
Všetky šípy každého súťažiaceho musia byť na tele označené
menom alebo iniciálami súťažiaceho; všetky šípy použité v
akejkoľvek sade musia byť identické a budú rovnakého dizajnu,
farieb operenia, koníčkov a zdobenia, ak ho majú.

Kritériá - TETIVA
• Ľubovoľný počet vláken; jednotlivé vlákna môžu mať rôznu farbu a
materiál zvolený pre tento účel

• Tetiva môže mať stredovú omotávku pre prispôsobenie prstom
naťahujúcich tetivu, na tetive môžu byť umiestnené 1 alebo 2
značky (očká)

• Omotávka na tetive nesmie končiť v zornom poli súťažiaceho pri
plnom náťahu; tetiva nesmie akýmkoľvek spôsobom napomáhať pri
mierení

Kritériá
• Veľmi dôležité je si uvedomiť, že pravidlá WA definujú náradie 2
spôsobmi

• Pre OL a prípadne HL, IL, DL sú v pravidlách popísané povolené
komponenty a čo nie je popísané je zakázané.

• Pre KL sú popísané zakázané komponenty, a všetko čo nie je
spomenuté v pravidlách je povolené.

Kontrola náradia
• Robí sa vždy pred súťažou
• Je zodpovednosť súťažiaceho použiť iba náradie, ktoré zodpovedá
pravidlám

• Rozhodca má právo vykonať u strelca opätovne kontrolu náradia
počas súťaže

Zakládka TR-RB
• Zakládka môže byť jednoduchá plastová lepiaca, pierková tak ako
ju dodal výrobca luku alebo strelec môže používať výrez na luku

• V tomto prípade môže byť spodná - horizontálna strana pokrytá
ľubovoľným materiálom

• Vertikálna časť streleckého okna môže byť chránená materiálom,
ktorý nevystupuje viac ako 1cm nad šíp a nie je hrubší ako 3 mm.

Zakládka TR-LB
• Pokiaľ je luk vybavený vybraním pre šíp, toto je možné používať
ako zakládku a môže byť pokryté akýmkoľvek materiálom v
horizontálnej časti

• Bočná / vertikálna časť musí byť pokrytá materiálom s hrúbkou
najviac 3 mm a výškou najviac 1 cm

• Nie sú povolené žiadne iné typy zakládok

Iné kritériá
• BB - nenapnutý lúk vybavený povoleným príslušenstvom musí prejsť cez
otvor alebo krúžok s vnútorným priemerom 12,2 cm ± 0,5 mm

• Zmena polohy prstov na tvári (face walking) a tetive (string walking) je
povolená (BB)

• Nie sú povolené stabilizátory (BB, TR-RB)
• Závažia možno pridať k spodnej časti stredu luku. Všetky závažia bez
ohľadu na tvar sa musia montovať priamo na stred luku bez tyčí, nástavcov,
uhlových montážnych spojok alebo vibráciu tlmiacich zariadení (BB)

Iné kritériá (TR-LB, TR-RB)
• Výstrel z luku musí byť vykonaný tzv. „stredomorským,“ vypúšťaním (3 voľné
prsty, 1 prst nad a ostatné prsty pod končekom šípu) s jedným kotviacim bodom
alebo všetky prsty priamo pod končekom šípu, ukazovák nesmie byť ďalej ako 2
mm od končiku

• Strelec si môže zvoliť spôsob streľby, ale počas súťaže môže používať iba jeden
spôsob. Pri streľbe stredomorským spôsobom, môže mať ochrana prstov
zariadenie na oddelenie prstov (spacer), pri streľbe so všetkými prstami pod
šípom musí mať ochrana prstov spojitý povrch bez zárezov alebo výstupkov

• Pohyb po tvári (face walking) alebo tetive (string walking) nie je povolený.

Postoj pri kolíku
• 2 súťažiaci
• 1 m vpravo a 1 m vľavo od kolíka, polkružnica za kolík
• Nie je možné stáť pred kolíkom
• Čas na 2 výstrely 120 s
• Pri streľbe vo dvojiciach sa strieľa v rovnakých dvojiciach počas celej súťaže
• Pozeranie ďalekohľadom pred výstrelom sa počíta do 120 s; po 2 výstrele ihneď opustiť
kolík

•

Skupina, STOP-ka
•
•
•
•
•
•

Celá skupina čaká na STOP
Pri kolíku sú len 2 súťažiaci
Skupina nevyrušuje
Šípov sa pred zapísaním do bodovacích kariet nedotýkať
Dvaja zapisujúci (kontrola pred vytiahnutím šípov)

Zabodnutie, odrazenie šípov
• Šíp, ktorý sa odrazí od zvieraťa a pokračuje v smere letu za zviera, sa považuje za zásah mimo
cieľ – 0 bodov

• Šíp, ktorý sa odrazí od zvieraťa (nezapichne sa) a dopadne pred zviera sa počíta ako zásah za
5 bodov – ak ostatní súťažiaci v skupine nevideli miesto odrazu. Ak miesto odrazu členovia
skupiny videli, počíta sa príslušná bodová hodnota.

• Pri zásahu ”šíp v šípe” patrí obom šípom rovnaká bodová hodnota.
• Šíp, ktorý prejde zvieraťom sa počíta ako zásah za 5 bodov ak nevieme presné miesto preletu.
Ak miesto preletu ostatní súťažiaci v skupine videli, počíta sa príslušná bodová hodnota.

• Šíp zabodnutý v tesnom kontakte s iným šípom – počíta sa bodová hodnota v ktorej je šíp
zabodnutý

Rovnaký nástrel
• V prípade rovnakého bodového nástrelu dvoch alebo viacerých
súťažiacich o konečnom poradí súťažiacich rozhoduje počet
bodových zásahov 11.

• Ak je počet bodových nástrelov 11 rovnaký, berie sa počet
bodových nástrelov 10.

• Ak je aj tento počet bodových nástrelov rovnaký, súťažiaci sa
umiestnia na rovnakom mieste

Diskusia

•

