
22.3. Pro divizi holý luk je povoleno následující vybavení:
22.3.1. Luk jakéhokoli typu, pokud splňuje přijaté principy a význam používání luku u
terčové lukostřelby, sestávající z držadla (rukojeti), středu (ne typu umožňující
střelbu skrz střed – shoot- throught) a dvou pružných ramen zakončených zářezem
pro uchycení oček tětivy.
Luk je pro použití napnut pomocí jedné tětivy připevněné přímo mezi dva zářezy a
při střelbě je držen jednou rukou za držadlo (rukojeť), zatímco prsty druhé ruky
natahují a vypouští tětivu.

Luk jak je popsán výše, musí být holý, kromě zakládky šípu, a bez výčnělků,
mířidel, mířících značek, značek nebo laminovaných částí (v části okna
luku), které by mohly sloužit pro míření. Nenapnutý luk zkompletovaný
s povoleným příslušenstvím musí projít skrz otvor nebo kroužek o vnitřním
průměru 12,2 cm ± 0,5 mm.

22.3.1.1. Vícebarevné středy luků a obchodní značky umístěné na vnitřních stranách ramen 
luku nebo na středu jsou povoleny. Avšak jestliže plocha uvnitř mířícího okna je barevná 
takovým způsobem, že by mohla být použita k míření, pak musí být přelepena.
22.3.1.2. Středy obsahující výztuž jsou povoleny s podmínkou, že výztuha se nesmí dotýkat 
pevně sportovcovy ruky nebo zápěstí.

22.3.2. Tětiva může být z libovolného počtu vláken.

22.3.2.1. Vlákna tětivy mohou být různých barev a materiálu zvoleného pro tento účel. Může 
mít středovou omotávku sloužící k uchopení natahujícími prsty, jedno lůžko pro šíp, které 
může být zesíleno omotávkou aby pasoval končík šípu, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit 
jednu nebo dvě značky, a na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení tětivy do 
zářezů, když je luk napnut. Nejsou povoleny žádné značky k nosu nebo rtům. Středová 
omotávka tětivy nesmí při plném nátahu zasahovat do zorného pole střelce. Tětiva nesmí 
žádným způsobem napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo 
jakýmkoliv jiným způsobem.

22.3.3. Zakládka na luku může být nastavitelná.
22.3.3.1. Pohyblivou boční opěrku šípu (button), opěrku šípu nebo podložku pro šíp lze 
používat na luku za předpokladu, že neposkytují žádnou další pomůcku pro míření. Boční 
opěrku šípu nelze umístit dále jak 2 cm od hrdla držadla (pivotního bodu) luku směrem ke 
střelci.

22.3.4. Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu.
22.3.5. Je povoleno cestování jak po tětive tak po tváři.
22.3.6. Není povolen žádný stabilizátor.

22.3.6.1. TFC - Silentbloky upevněné jako součást luku jsou povoleny za předpokladu, že 
nemají rovněž stabilizátor.
22.3.6.2. Závaží lze přidat ke spodní části středu luku. Veškerá závaží bez ohledu na tvar se 
musí montovat přímo na střed luku bez tyček, nástavců, úhlových montážních spojek nebo 
vibrace tlumících zařízení.

22.3.7. Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají přijatému principu 
a významu slova šíp, jak je používáno v terčové lukostřelbě, a že šípy příliš nepoškozují terče nebo 
terčovnice.

22.3.7.1. Šíp se skládá z dříku s hrotem, končíku, kormidel a barevného označení (cresting), 
jestliže si jej střelec přeje.  Maximální průměr šípu nesmí přesáhnout 9,3 mm, (Barevné 
značení na šípu nesmí být považováno jako část tohoto limitu a nesmí být dále jak 22 cm od 
zářezu v končíku šípu směrem ke hrotu;  hroty šípů mají maximální průměr 9,4 mm. Všechny 
šípy každého soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na dříku. Všechny 
použité šípy budou identické a musí mít kormidla stejného vzoru a barvy, končíky, a zdobení, 
jestliže je má. Trasovací končíky (elektronické, svítící) nejsou dovoleny.

22.3.8. Chrániče prstů ve formě návleků na prsty, střeleckých rukavic, chráničů na prsty (TAB) nebo 

náplastí pro napínaní a uvolnění tětivy jsou povoleny, nesmí však obsahovat žádné zařízení 

(pomůcku), které by střelci napomáhalo v držení, napínaní a uvolňování tětivy.



22.3.8.1. Může být používán oddělovač mezi prsty bránící sevření šípu. Kotvící destička nebo 

podobné zařízení připevněné k chrániči prstů (tab) za účelem opření je povoleno. Prošití bude 

jednotné barvy. Značky nebo čáry budou stejné velikosti, tvaru, barvy a rozmístění. Doplňující 

poznámky a značení nejsou povoleny. Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku 

nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno k držadlu luku.

22.3.9. Dalekohledy, teleskopy a jiné optické pomůcky mohu být použity ke sledování šípů
22.3.9.1. Za předpokladu, že nepředstavují žádnou překážku pro další střelce na metě.
22.3.9.2. Dioptrické brýle, střelecké brýle a sluneční brýle se mohou používat. Žádná z těchto 
věcí však nesmí obsahovat mikro čočky nebo jiné podobné zařízení, ani žádné značky, které 
by mohly jakýmkoli způsobem napomoci při míření.
22.3.9.3. Sklo brýlí na straně oka, kterým střelec nemíří, může být zcela zakryto nebo
zalepeno, nebo může střelec používat kryt oka.

22.3.10. Povolené vybavení:
22.3.10.1. Jsou povoleny chrániče paží, náprsenky, závěs luku, toulec (nošený na opasku, na 
zádech, nebo odkládaný na zem). Zařízení zvětšující podrážku nebo část tohoto, připevněná 
nebo nezávislá na obuvi, je povolena za podmínky, že zařízení nepředstavuje žádnou 
překážku pro ostatní střelce na metě nebo nevyčnívá více než 2cm přes podrážku bot. 
Povoleny jsou také chrániče ramen luku.

22.4. Pro divizi instinktivní luk je povolené následující vybavení:

22.4.1. Luk jakéhokoli typu, pokud splňuje přijaté principy a význam používání luku u
terčové lukostřelby, sestávající z držadla (rukojeti), středu (ne typu umožňující
střelbu skrz střed – shoot- throught) a dvou pružných ramen zakončených zářezem
pro uchycení oček tětivy, jehož střed je z přírodního materiálu (např. dřevo, bambus, roh). Luk může 
být rozkládací typu take-down, ale nesmí mít žádný mechanismus na nastavování síly luku. Luk je pro 
použití napnut pomocí jedné tětivy připevněné přímo mezi dva zářezy a při střelbě je držen jednou 
rukou za držadlo (rukojeť), zatímco prsty druhé ruky natahují a vypouští tětivu.
Výše popsaný luk musí být holý, kromě přilepené jednoduché plastové zakládky
dle průmyslových standardů (viz. Článek 22.4.3) a bez výčnělků, mířidel, mířících značek, značek 
nebo laminovaných částí (v části okna luku), které by
mohly sloužit pro míření.

22.4.1.1. Vícebarevné středy luků a obchodní značky umístěné na vnitřních stranách ramen 
luku jsou povoleny. Avšak jestliže plocha uvnitř mířícího okna je barevná takovým způsobem, 
že by mohla být použita k míření, pak musí být přelepena.

22.4.2. Tětiva může být z libovolného počtu vláken.
22.4.2.1. Vlákna tětivy mohou být různých barev a materiálu zvoleného pro tento účel. Může 
mít středovou omotávku sloužící k uchopení natahujícími prsty, jedno lůžko pro šíp, které 
může být zesíleno omotávkou aby pasoval končík šípu, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit 
jednu nebo dvě značky. Na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení tětivy do 
zářezů, když je luk napnut. Nejsou povoleny žádné značky k nosu nebo rtům. Středová 
omotávka tětivy nesmí při plném nátahu zasahovat do zorného pole střelce. Tětiva nesmí 
žádným způsobem napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo 
jakýmkoliv jiným způsobem.

22.4.3. Zakládka šípu, která nesmí být nastavitelná.
22.4.3.1. Buď může být použita jednoduchá přilepená plastová zakládka průmyslového 
standardu, nebo může šíp ležet přímo ve střeleckém okně luku, které pak může být pokryto 
jakýmkoli druhem měkkého materiálu. Jiné druhy zakládek nejsou povoleny.

22.4.4. Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu.
22.4.5. Není povoleno cestování jak po tětivě tak po tváři.
22.4.6. Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají přijatému principu 
a významu slova šíp, jak je používáno v terčové lukostřelbě, a že šípy příliš nepoškozují terče nebo 
terčovnice.

22.4.6.1. Šíp se skládá z dříku s hrotem, končíku, kormidel a barevného označení (cresting), 
jestliže si jej střelec přeje.  Maximální průměr šípu nesmí přesáhnout 9,3 mm, hroty šípů mají 
maximální průměr 9,4 mm. Všechny šípy každého soutěžícího budou označeny jeho jménem 
nebo iniciálami na dříku. Všechny použité šípy budou identické a musí mít kormidla stejného 
vzoru a barvy, končíky, a zdobení, jestliže je má. 



22.4.7. Chrániče prstů ve formě návleků na prsty, střeleckých rukavic, chráničů na prsty (TAB) nebo 
náplastí pro napínaní a uvolnění tětivy jsou povoleny, nesmí však obsahovat žádné zařízení 
(pomůcku), které by střelci napomáhalo v držení, napínaní a uvolňování tětivy.

22.4.7.1. Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné k ochraně prstů (tab) za účelem 
kotvení je zakázáno. Při střelbě instinktivním lukem musí být použito „středozemní“ držení 
tětivy (tři prsty na tětivě, jeden nad šípem a dva pod šípem) nebo tři prsty přímo pod končíkem 
šípu (ukazováček ne více jak 2mm pod končíkem) s jedním fixním kotvícím bodem. Střelec si 
musí vybrat buď středozemní držení, nebo tři prsty pod šípem, nesmí používat oba způsoby. 
Ochrana prstů při střílení tři prsty pod šípem musí mít povrch v jednom kuse nebo spojené 
chránítka prstů tak, že není možné střílet s odděleným prstem.  Při střelbě středozemním 
způsobem je možné použít oddělovač bránící sevření šípu.

22.4.8. Dalekohledy, teleskopy a jiné optické pomůcky mohu být použity ke sledování šípů
22.4.8.1. Za předpokladu, že nepředstavují žádnou překážku pro další střelce.
22.4.8.2. Dioptrické brýle, střelecké brýle a sluneční brýle se mohou používat. Žádná z těchto 
věcí však nesmí obsahovat mikro čočky nebo jiné podobné zařízení, ani žádné značky, které 
by mohly jakýmkoli způsobem napomoci při míření.
22.4.8.3. Sklo brýlí na straně oka, kterým střelec nemíří, může být zcela zakryto nebo 
zalepeno, nebo může střelec používat kryt oka.

22.4.9. Povolené vybavení:
22.4.9.1. Jsou povoleny chrániče paží, náprsenky, závěs luku, toulec (nošený na opasku, na 
zádech, nebo odkládaný na zem). Zařízení zvětšující podrážku nebo část tohoto, připevněná 
nebo nezávislá na obuvi, je povolena za podmínky, že zařízení nepředstavuje žádnou 
překážku pro ostatní střelce na metě nebo nevyčnívá více než 2cm přes podrážku bot. 
Povoleny jsou také chrániče ramen luku. Držáky šípů nesmí být připevněny k luku.

22.5. Pro divizi dlouhý luk je povoleno následující vybavení:
22.5.1. Luk musí odpovídat tradiční formě dlouhého luku, což znamená, že tětiva napjatá na luku se 
jej nedotýká jinde než v zářezech pro tětivu ve špičkách ramen. Luk může být vyroben z jakéhokoli 
materiálu nebo z kombinace materiálů. Není omezen tvar madla luku. Středové luky jsou povoleny. 
Luk musí být bez výčnělků, mířidel, mířících značek, značek nebo laminovaných částí (v části okna 
luku), které by mohly sloužit pro míření.

22.5.1.1. Pro juniory a ženy musí být luk delší než 150cm, pro muže musí být delší než 
160cm. Délka luku se měří při nasazené tětivě po vnější straně luku mezi zářezy pro tětivu.

22.5.2. Tětiva může být z libovolného počtu vláken.
22.5.2.1. Vlákna tětivy mohou být různých barev a materiálu zvoleného pro tento účel. Může 
mít středovou omotávku sloužící k uchopení natahujícími prsty, jedno lůžko pro šíp, které 
může být zesíleno omotávkou aby pasoval končík šípu, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit 
jednu nebo dvě značky. Na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení tětivy do 
zářezů, když je luk napnut. Nejsou povoleny žádné značky k nosu nebo rtům. Středová 
omotávka tětivy nesmí při plném nátahu zasahovat do zorného pole střelce. Tětiva nesmí 
žádným způsobem napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo 
jakýmkoliv jiným způsobem.
22.5.2.2. Jsou povoleny tlumiče na tětivě, s podmínkou že jsou umístěny dál jak 30cm od 
lůžka šípu.

22.5.3. Zakládka. Pokud má luk střelecké okno, může být použito jako zakládka a může být pokryta 
jakýmkoli měkkým materiálem. Žádné jiné typy zakládek nejsou povoleny.
22.5.4. Není povoleno cestování jak po tětivě tak po tváři.
22.5.5. Nejsou povolena závaží, stabilizátory nebo TFC silentbloky. Držáky šípů nesmí být připevněny
k luku.
22.5.6. Jsou povoleny pouze dřevěné šípy s následujícími specifikacemi:

22.5.6.1. Šíp se skládá z dříku s hrotem, končíku, kormidel a barevného označení (cresting), 
jestliže si jej střelec přeje.  Maximální průměr šípu nesmí přesáhnout 9,3 mm, (Barevné 
značení na šípu nesmí být považováno jako část tohoto limitu a nesmí být dále jak 22 cm od 
zářezu v končíku šípu směrem ke hrotu;  hroty šípů mají maximální průměr 9,4 mm. Všechny 
šípy každého soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na dříku. Všechny 
použité šípy budou identické a musí mít kormidla stejného vzoru a barvy, končíky, a zdobení, 
jestliže je má. Trasovací končíky (elektronické, svítící) nejsou dovoleny.
22.5.6.2. Hroty mohou být typu combo, nebo tvaru kulky, konického nebo kuželovitého tvaru 
určené pro dřevěné šípy.
22.5.6.3. Kormidla šípů musí být pouze z přírodního peří.



22.5.7 Chrániče prstů ve formě návleků na prsty, střeleckých rukavic, chráničů na prsty (TAB) nebo 
náplastí pro napínaní a uvolnění tětivy jsou povoleny, nesmí však obsahovat žádné zařízení 
(pomůcku), které by střelci napomáhalo v držení, napínaní a uvolňování tětivy.

22.5.7.1. Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné k ochraně prstů (tab) za účelem 
kotvení je zakázáno. Při střelbě instinktivním lukem musí být použito „středozemní“ držení 
tětivy (tři prsty na tětivě, jeden nad šípem a dva pod šípem) nebo tři prsty přímo pod končíkem 
šípu (ukazováček ne více jak 2mm pod končíkem) s jedním fixním kotvícím bodem. Střelec si 
musí vybrat buď středozemní držení, nebo tři prsty pod šípem, nesmí používat oba způsoby. 
Ochrana prstů při střílení tři prsty pod šípem musí mít povrch v jednom kuse nebo spojené 
chránítka prstů tak, že není možné střílet s odděleným prstem.  Při střelbě středozemním 
způsobem je možné použít oddělovač bránící sevření šípu.

22.5.8. Dalekohledy, teleskopy a jiné optické pomůcky mohu být použity ke sledování šípů
22.5.8.1. Za předpokladu, že nepředstavují žádnou překážku pro další střelce.
22.5.8.2. Dioptrické brýle, střelecké brýle a sluneční brýle se mohou používat. Žádná z těchto 
věcí však nesmí obsahovat mikro čočky nebo jiné podobné zařízení, ani žádné značky, které 
by mohly jakýmkoli způsobem napomoci při míření.
22.5.8.3. Sklo brýlí na straně oka, kterým střelec nemíří, může být zcela zakryto nebo 
zalepeno, nebo může střelec používat kryt oka.

22.5.9. Povolené vybavení:
22.5.9.1. Jsou povoleny chrániče paží, náprsenky, závěs luku, toulec (nošený na opasku, na 
zádech, nebo odkládaný na zem). Zařízení zvětšující podrážku nebo část tohoto, připevněná 
nebo nezávislá na obuvi, je povolena za podmínky, že zařízení nepředstavuje žádnou 
překážku pro ostatní střelce na metě nebo nevyčnívá více než 2cm přes podrážku bot. 
Povoleny jsou také chrániče ramen luku. Držáky šípů nesmí být připevněny k luku.

22.6. Příslušenství pro všechny divize
22.7. Pro všechny soutěžící následující vybavení je zakázáno:
22.7.1. Jakékoli elektronické zařízení, které by mohlo být připojené ke střelcově vybavení.
22.7.2. Jakékoli elektronické komunikační zařízení (včetně mobilních telefonů), sluchátek nebo 
zařízení tlumících hluk před čekací linií na cvičné střelnici a kdykoli na trati.
22.7.3. Na trati s neznámými vzdálenostmi nesmí být žádný typ dálkoměru nebo jiné zařízení měřící 
vzdálenost nebo úhly, které nejsou zahrnuty v současných pravidlech o vybavení střelců.
22.7.4. Jakákoli součást střelcova vybavení, která byla doplněna nebo upravena tak, aby sloužila jako 
pomůcka při odhadování vzdálenosti nebo úhlů, ani jakákoli řádná součást vybavení, která by byla 
výslovně používaná pro tento účel.
22.7.5. Jakékoli písemné pomůcky nebo elektronické záznamníky, které mohou být použity pro 
výpočet úhlů a vzdáleností, kromě poznámek střelce o záměrných značkách, záznamu současného 
osobního skóre nebo jakékoli části pravidel WA.




