INTERPRETACE
ÚSTAVA A PRAVIDLA WORLD ARCHERY
Kniha 3, Kapitola 11, Článek 11.4 a Kniha 4, Kapitola 22, Článek 22.3
Národní lukostřelecká asociace Spojených států požádala o interpretaci, zda je v divizi
holých luků povolena spoušť v podobě podložky pod palcem na gripu sloužící jako
podvědomá spoušť ve fázi rozpínání v lukostřelbě. Podle dotazu se: „Jedná o malý a
nenápadný kus oceli potažený vinylem, který je pečlivě umístěn na gripu luku, kde se dotýká
ruky. Slouží k podvědomému vypuštění šípu tím, že se na plochu tlačí při rozpínání. Při
správném umístění a správném použití zařízení se při rozpínání kus oceli pohne a tím umožní
střelci podvědomě vystřelit.“
Výbor pro ústavu a pravidla (The Constitution and Rules Committee, dále jen „C&R“)
shledává předloženou otázku v rámci působnosti Technické komise a rozhodla, že následující
odpověď není v rozporu se stávajícími pravidly nebo rozhodnutími Kongresu.
Odpověď od Technické komise:
Je většinovým rozhodnutím Technické komise, že zařízení zobrazené níže na obrázcích a
popsané v žádosti o interpretaci od Národní lukostřelecké asociace Spojených států není
legální v divizi holých luků. Podle pravidel 11.4.4 a 22.3.4 nejsou povolena žádná zařízení
pro kontrolu nátahu.
Ačkoliv argument v žádosti o interpretaci rozlišuje mezi „kontrolou nátahu“ a „zařízením pro
podvědomé vypuštění šípu“, v duchu tohoto pravidla se vždy jednalo o stejnou věc. Když
bylo napsáno pravidlo týkající se kontroly nátahu, zařízení zmíněné v této souvislosti byla
obecně známá klapačka. Klapačka je použita pro oba výše zmíněné účely – kontrola nátahu a
podvědomé vypuštění šípu. Mezi střelci je obecně známo, že klapačka ve skutečnosti slouží
spíše k druhému zmíněnému účelu. V době psaní pravidla byla klapačka nazvána jako
zařízení pro kontrolu nátahu, i když každý zkušený střelec střílející v divizi reflexního luku
věděl o skutečné výhodě klapačky, čímž bylo právě podvědomé vypouštění šípu. Klapačka je
tedy zařízení sloužící k dvěma účelům, přičemž oba účely jsou povoleny v divizi reflexních
luků a zakázány v divizi holých luků. V divizi holých luků byla klapačka zakázána, protože
tato divize je braná jako divize s velmi málo „pomůckami navíc“.
Navíc Technická komise po mnohaletém omezování dalších podobných zařízení zavedla
precedens, který zakazuje použití „podvědomých vypouštěcích zařízení“ v divizi holých luků.
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Schváleno Výborem pro ústavu a pravidla World Archery (World Archery C&R
Committee), 21. července 2020
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