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
Komise rozhodčích poznamenala, že v interpretaci ze dne 5. července 2017 Technická komise
uvedla, že pokud jsou v divizi holých luků vytvořeny chrániče prstů s více než dvěma různými
délkami čar, musí Technická komise a Komise pro terénní a 3D lukostřelbu (Field and 3D
Archery Committee) zvážit, zda jsou tyto chrániče prstů povoleny v divizi holých luků.
Komise rozhodčích položila otázku, zda by v divizi holých luků byl povolen chránič prstů s
více než dvěma různými délkami čar.
Výbor pro ústavu a pravidla (The Constitution and Rules Committee, dále jen „C&R“)
shledává předloženou otázku v rámci působnosti Technické komise spolu s konzultací
s Komisí pro terénní a 3D lukostřelbu.
C&R rozhodla, že následující odpověď není v rozporu se stávajícími pravidly nebo
rozhodnutími Kongresu.
Odpověď od Technické komise:
Technická komise by po konzultaci s Komisí pro terénní a 3D lukostřelbu chtěla odpovědět
na položenou otázku a zároveň zmínit určité body ohledně povolených chráničů prstů v divizi
holých luků.
Interpretace Technické komise pro lukostřelbu v USA z 5. července 2017 uvedla, že jsou
povoleny až dvě různé délky čar/značek dané výrobcem na chráničích prstů.
● Od letošního roku (2020) se interpretace vztahuje i na čáry/značky dodané
sportovcem a povolují se až dvě různé délky čar/značek.
● Nejsou povoleny více než dvě různé délky čar.
● Současné pravidlo 22.3.8.1 a 11.4.8.1 týkající se chráničů prstů nevyžaduje jednotné
rozestupy mezi čárami/značkami.
● Stejné pravidlo platí i pro šití. Jsou povoleny až dvě délky stehu bez omezení
rozestupů mezi nimi.
● Šití musí mít jednotnou barvu (skvrny od nečistot atd. jsou přijatelné).
Technická komise World Archery (World Archery Technical Committee),
22. července 2020
Schváleno Výborem pro ústavu a pravidla World Archery (World Archery C&R
Committee), 8. srpna 2020
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