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Kniha 3, Kapitola 12, Článek 12.2.1
Kniha 3, Kapitola 13, Článek 13.4
Kniha 3, Kapitola 13, Článek 13.7

Popis změny: 12.2.1 Maximální čas povolený k vystřelení sady tří šípů jsou dvě
minuty. Maximální čas povolený k vystřelení sady šesti
šípů jsou čtyři minuty.

13.4 Střelecký čas a časové limity:
13.4.1 120 vteřin má střelec na vystřelení jednoho šípu (včetně

rozstřelu) při střídavé střelbě reflexního a kladkového luku
nebo při jednotlivých soubojích v hale.

13.4.2 30 vteřin má střelec v para lukostřelbě na vystřelení
jednoho šípu (včetně rozstřelu) při střídavé střelbě.

13.4.3 40 vteřin je čas povolený k:
● vystřelení jednoho šípu;
● vystřelení jednoho rozhodujícího šípu za účelem rozhodnutí

plichty;
● vystřelení dvou šípů u mix týmů za účelem rozhodnutí

plichty.
13.4.4 1 minuta je čas povolený pro tým k vystřelení tří šípů za

účelem rozhodnutí plichty.
13.4.5 80 vteřin je čas povolený pro mix tým k vystřelení čtyř šípů

(každý střelec dva šípy).
13.4.6 2 minuty je čas povolený pro střelce k vystřelení sady tří

šípů nebo pro tým k vystřelení sady šesti šípů.
13.4.7 4 minuty je čas povolený pro střelce k vystřelení sady šesti

šípů.
13.4.1 Celkový čas povolený k vystřelení sady šípů bude

rozhodnutý na základě celkového počtu šípů v sadě,
kde:

● 20 vteřin/šíp je čas povolený pro střídavou střelbu
jednotlivců a pro všechny týmové (i mix-týmové)
soutěže a rozstřel;

● 30 vteřin/šíp je čas povolený pro střelbu jednotlivců
během kvalifikace a rozstřel během kvalifikace;
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● V para lukostřelbě bude výše zmíněný čas prodloužen
o 10 vteřin pro všechny výše zmíněné situace.

13.4.8 2 Časový limit může být prodloužen ve výjimečných
případech.

13.7.1 40 30 vteřin/šíp (20 vteřin při střídavé střelbě) je povolený
čas u reflexního a kladkového luku a u halových soubojů.

Důvod(y): Článek 12.2.1 je redundantní s článkem 13.4, který popisoval
časové limity při střelbě.
Zjednodušila se pravidla týkající se času tím, že se standardizoval
časový limit na jeden šíp (místo časo pro celou sadu).
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