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Kniha 3, Kapitola 11, Články 11.4.6.1, 11.4.6.2 a 11.4.10.1
Kniha 3, Kapitola 22, Články 22.3.6.1, 22.3.6.2 a 22.3.10.1

Popis změny: 22.3.6.1 a 11.4.6.1 Dampenery (tlumiče) tlumící vibrace, které jsou
na luku od výroby, jsou povoleny za podmínky, že na sobě nemají
stabilizátory.
Dampenery tlumící vibrace jsou povoleny. Mohou být na
madle luku dodané od výrobce či mohou být přidány střelcem
na madlo nebo závaží. Jakákoliv kombinace dampenerů a
závaží však musí projít skrze kruh o vnitřním průměru 12,2 cm
(+- 0,5 mm) bez nutnosti ohýbat samotné dampenery tak, aby
kruhem luk prošel. Úhlové závity pro stabilizátory na středu
madla přímo od výrobce jsou povoleny, ale úhelníky, Vbary či
jiné nastavitelné spoje nejsou povoleny. Závaží a dampenery
mohou být přidány pod nebo nad grip, ale nesmí žádným
způsobem napomáhat střelci v míření nebo v odhadování
vzdálenosti.

22.3.6.2 a 11.4.6.2 Závaží mohou být přidána na spodní část
madla. Veškerá závaží budou bez ohledu na jejich tvar připevněna
rovnou na madlo bez jakékoliv další části, která by tlumila vibrace.

22.3.10.1 a 11.4.10.1 Použití chrániče předloktí, hrudníku,
omotávky luku a prstů, toulce (okolo pasu, na zádech či na zemi).
Pomůcka, která zvedá nohu nebo její část, připevněná nebo
nezávislá na chodidle, je povolena za podmínky, že nepředstavuje
překážku pro ostatní střelce na střelecké čáře nebo nevyčnívá
více než 2 cm před chodidlem. Dampenery (tlumiče) na ramenou
luku jsou povoleny.

Důvod(y): Důvodem změny pravidel jsou zbytečné restrikce, která současná
pravidla zaváděla ohledně zákazu připevnění závaží na
dampenery, které tlumí vibrace. Vzhledem k postupnému
zlepšování vybavení, které je dnes běžně dostupné v obchodě, a
vzhledem k množství energie, kterou jsou schopné nové modely
luků vyvinout, vibrace luků jako takových a extrémně lehké šípy
dohromady generují podstatné množství vibrací. Tyto vibrace jsou
bez použití dampenerů absorbovány střelcovo rukama, rameny a
zápěstím. Ve snaze zabránit zraněním s tím souvisejícím si
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komise myslí, že je důležité chránit střelce a jejich střelecké
kariéry. V minulosti se komise rozhodla změnit pravidlo týkající se
tlumiče tětivy v divizích instinktivního a dlouhého luku ze stejného
důvodu, totiž ke zmírnění vibrací. Myslíme si, že pokud kruhem o
průměru 12,2 cm projde holý luk, závaží, bez ohledu na to, jestli
jsou připevněna na dampenery tlumící vibrace či ne, by měla být
povolena ve snaze zabránit zraněním.
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