INTERPRETACE
ÚSTAVA A PRAVIDLA WORLD ARCHERY
Kniha 3, Kapitola 11, Článek 11.4.8.1 a Kniha 4, Kapitola 22,
Článek 22.3.8.1
Německá federace střeleckého sportu a lukostřelby požádala o výklad, zda je níže uvedený
chránič prstů pro divizi holý luk legální.
Výbor pro ústavu a pravidla (The Constitution and Rules Committee, dále jen „C&R“)
shledává předloženou otázku v rámci působnosti Technické komise a následující odpověď
není v rozporu se stávajícími pravidly nebo rozhodnutími Kongresu.
Odpověď od Technické komise:
Je většinovým rozhodnutím Technické komise, že níže uvedený chránič prstů je legální
v divizi holých luků v World Archery. V současných pravidlech (Článek 11.4.8.1 a Článek
22.3.8.1) nic nenaznačuje tomu, že by značky měly mít stejné rozestupy.
Články 11.4.8.1 a 22.3.8.1
Může být použit oddělovač mezi prsty, aby se zabránilo sevření šípu. Za účelem ukotvení je
povolena opěrná destička či podobné zařízení připevněné ke chrániči prstů. Šití na chrániči
musí mít jednotnou velikost a barvu. Značky nebo čáry lze přidat přímo na chránič nebo
na pásku umístěnou na přední straně chrániče. Tyto značky musí mít jednotnou velikost, tvar
a barvu. Další memoranda nejsou povolena. Na ruku, ve které střelec či střelkyně drží luk, lze
nosit obyčejnou rukavici nebo podobný předmět, ale nesmí být připevněný k madlu luku.
Komentář od C&R:
Německá federace střeleckého sportu a lukostřelby poznamenala, že Technická komise
učinila prohlášení ve výkladu ze dne 5. července 2017, které lze chápat tak, že vyžaduje, aby
mezery mezi čárami/značkami byly stejné. To však nebylo záměrem Technické komise.
V tomto výkladu Technická komise pouze určila, že chránič, který měl více čar/značek dvou
různých délek, je legální.
Technická komise World Archery (World Archery Technical Committee),
26. března 2020
Schváleno Výborem pro ústavu a pravidla World Archery (World Archery C&R
Committee),
23. května 2020
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