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Detaily těchto soutěží jsou uvedeny v následujících předpisech. 
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11.10  3D SESTAVY 

Závody 3D podléhají pravidlům o užívání zakázaných látek FITA stanovených 
v Části 1, Příloha 5 a pravidlům FITA v Části 1, Příloha 2.  

11.10.1 STAVBA OKRUHU  

11.10.1.1  Okruhy budou postaveny tak, aby střelecké pozice a terče byly snadno dosažitelné 
bez ohrožení nebo ztráty času. 3D okruhy budou co nejkompaktnější. 

11.10.1.1.1  Pěší vzdálenost z místa srazu na nejvzdálenější stanoviště nebude delší 
než jeden (1) kilometr nebo 15 minut normální chůze (při rozvádění 
skupin nebo při sběru materiálu).  

11.10.1.1.2  Pořadatelé nebo jimi pověřené osoby, které připravují trať, musí 
připravit bezpečné cesty pro rozhodčí, zdravotníky a umožnit přepravu 
vybavení v rámci tratě i během závodu.  

11.10.1.1.3  Trať se nebude nacházet v nadmořské výšce vyšší než 1800 m.n.m. a 
maximální převýšení mezi nejníže a nejvýše položeným bodem trati 
nebude větší než 100 m.  

11.10.1.1.4  Terče, blíže popsané v čl. 11.10.2.1., budou rozmístěny s ohledem na to, 
že jsou stříleny pouze na neznámé vzdálenosti, tak, aby umožňovaly 
maximální variabilitu a využití terénu, s vyváženým poměrem mezi 
vzdáleností a velikostí bodované zóny na terči.  

11.10.1.1.5  U malých zvířat musí organizátoři umístit dvě zvířata vedle sebe.  

11.10.1.1.6  Terče zvířat budou umístěny tak, aby střelci viděli celý terč. 

11.10.1.1.7  Střílené vzdálenosti – pouze neznámé vzdálenosti: 

11.10.1.1.7.1  Červený kolík: 

•  muži a ženy, kladkový luk  

Maximální vzdálenost:  45m. 

11.10.1.1.7.2  Modrý kolík: 

•  muži a ženy, holý luk 

•  muži a ženy, dlouhý luk 

•  muži a ženy, instinktivní luk 

Maximální vzdálenost:  30m. 

Rozdíly ve vzdálenostech v rámci trati budou dobře vyváženy ve vztahu 
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k velikosti 3D terčům zvířat. 

11.10.1.1.8  Organizátor umístí ve vhodné vzdálenosti od místa čekání a 5-10 m před 
metou obrázek terče zvířete, na které se bude střílet s vyznačenou 
bodovanou zónou. 

11.10.1.1.9  Všechny terče budou očíslovány po sobě jdoucí číselnou řadou. Čísla 
nebudou menší než 20 cm a budou v barevném provedení černé na žluté 
nebo žluté na černé, umístěné 5 až 10 m před umístěním obrázku s terčem 
zvířete.  

11.10.1.1.9.1  Čísla terčů budou také sloužit jako hlavní místo čekání střelců následující 
skupiny než přijdou na řadu. Z místa čekání bude možné vidět, zda někdo 
stojí na střelecké metě.  

11.10.1.1.10  Pokud je střelecká meta volná, může skupina přejít k místu s obrázkem 
terče zvířete – jako druhé čekací místo dokud není terč volný.  

11.10.1.1.11  Jasně viditelné směrovky určující cestu z terče na terč musí být 
rozmístěny v dostatečných intervalech tak, aby byl zajištěn bezpečný a 
jednoduchý pohyb po trati.  

11.10.1.1.12  Tam kde to bude na trati třeba, budou rozmístěny vhodné zábrany tak, 
aby se diváci nacházeli v bezpečné vzdálenosti a přitom měli i nadále 
nejlepší možný výhled na trať závodu. Pouze osoby s příslušnou 
akreditací se mohou pohybovat po trati za těmito zábranami (Kapitáni 
nemají na trať přístup). 

11.10.1.13  Vybavení místa srazu:  

•  komunikační zařízení umožňující spojení mezi ředitelem závodu, 
rozhodčími, technickým delegátem a organizátory; 

•  vhodné přístřeší pro funkcionáře; 

•  oddělené přístřeší pro odvolací komisi rozhodčích, ředitele 
závodu, rozhodčí a technického delegáta; 

•  hlídané přístřeší pro úschovu vybavení a náhradního náčiní 
střelců; 

•  Ve dnech závodu musí být v blízkosti místa srazu pro střelce 
připraveny cvičné terče; 

•  Tréniková střelnice se může použít i jako střelnice pro 
rozstřílení; 

•  možnosti občerstvení; 

•  záchody. 
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11.10.1.14  Tratě 3D musí být dokončeny a připraveny ke kontrole nejpozději 16 
hodin před zahájením střelby. Na mistrovských závodech tak musí být 
učiněno nejpozději ráno dva dny před zahájením střelby, vyjma 
upravovaných tratí. 

 

11.10.2  VYBAVENÍ MÍSTA KONÁNÍ 

11.10.2.1  3D terče zvířat 

Tratě jsou pouze neoznačené. Používají se 3D terče zvířat. Terče jsou 
trojrozměrné, používají se rozličné druhy zvířat v různých velikostech. Počet 
použitých zvířat, jejich velikost a velikost bodované zóny není standardizován. 
Dělicí čáry bodovací zóny jsou vně výše bodované zóny. Barva těla zvířat se liší 
podle vybraného druhu zvířete.  

11.10.2.2  Bodovací zóny 

Terč zvířete je rozdělen do 4 bodovacích zón (11; 10; 8 a 5). 

Šíp, který se dotýká dělicí čáry mezi dvěma bodovanými zónami nebo hraniční 
čáry bodovací zóny bude hodnocen vyšším bodovým ohodnocením.  

•  11 bodů – malý kroužek uprostřed desítky (asi 25% z desítkového kruhu); 

•  10 bodů – větší kroužek ve vitální zóně. 

•  8 bodů – vitální zóna mimo desítku. 

•  5 bodů – zbývající barevná část terče. 

•  Ζásah do rohu nebo kopyta, který se nedotýká barevného těla terče, 
odražený šíp nebo jakýkoli zásah mimo terče se nepočítá jako zásah. 
Hodnotí se jako M. 

11.10.2.3  Obrázky zvířat 

Asi 5 až 10 m před střeleckou metou bude umístěna tabule s obrázkem zvířete, jež 
je terčem, včetně označení dělicích čar a umístění jednotlivých bodovacích zón.  

 

11.10.3  VYBAVENÍ STŘELCŮ 

Tato část stanovuje druhy vybavení střelců, které jsou povoleny při závodech 
FITA. Je na odpovědnosti střelce, aby používal vybavení v souladu s pravidly. 
Pokud si střelec není jistý, předloží své vybavení rozhodčím(u) před zahájením 
závodu. Střelec, jehož vybavení bude v rozporu s pravidly FITA, může být 
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diskvalifikován.  

Dále jsou popsána konkrétní pravidla, která platí pro jednotlivé divize. Pravidla 
týkající se všech divizí následují. 

 

11.10.3.1  Divize Holý Luk – je povoleno následující vybavení:  

11.10.3.1.1  Luk jakéhokoli typu, pokud splňuje přijaté principy a význam používání luku u 
terčové lukostřelby, sestávající z držadla (rukojeti), středu (ne typu umožňující 
střelbu skrz střed – shoot- throught) a dvou pružných ramen zakončených zářezem 
pro uchycení oček tětivy.  

Luk je pro použití napnut pomocí jedné tětivy připevněné přímo mezi dva zářezy a 
při střelbě je držen jednou rukou za držadlo (rukojeť), zatímco prsty druhé ruky 
natahují, zadržují a vypouští tětivu.  

 

Luk jak je popsán výše musí být holý, kromě zakládky šípu, a bez výčnělků, 
záměrných bodů, znamení nebo zářezů nebo laminovaných částí (v části okna 
luku), které by mohly sloužit pro míření. Nenapnutý luk zkompletovaný 
s povoleným příslušenstvím musí projít skrz otvor nebo kroužek o vnitřním 

průměru 12,2 cm ± 0,5 mm.  

11.10.3.1.1.1  Vícebarevné středy luků a obchodní značky umístěné na 
vnitřních stranách ramen luku jsou povoleny. 

11.10.3.1.2  Tětiva z libovolného počtu vláken. Vlákna tětivy mohou být různých barev, a 
materiálu zvoleného pro tento účel. Může mít středovou omotávku sloužící k 
uchopení natahujícími prsty, jedno lůžko pro šíp, které může být zesíleno 
omotávkou, aby pasoval končík šípu, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit jednu 
nebo dvě značky, a na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení 
tětivy do zářezů, když je luk napnut. 

11.10.3.1.2.1  Omotávka tětivy nesmí při plném nátahu končit v zorném 
poli střelce. Tětiva nesmí žádným způsobem napomáhat 
v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo 
jakýmkoliv jiným způsobem. Nejsou povoleny žádné značky 
k nosu nebo rtům. 

11.10.3.1.3  Zakládka šípu, která může být stavitelná a pohyblivá.  Boční opěrku šípu (buton), 
opěrku šípu nebo podložku pro šíp lze používat na luku za předpokladu, že nejsou 
elektrické nebo elektronické a že neposkytují žádnou další pomůcku pro míření 

 Boční opěrku šípu nelze umístit dále jak 2 cm od hrdla držadla (pivotního bodu) 
luku směrem ke střelci.  
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11.10.3.1.4 Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu. 

11.10.3.1.5  Nejsou povoleny zaměřovače ani značka(y) na luku, které napomáhají v míření; 

Pro holý luk je změna polohy prstů na tváři a tětivě povolena. 

11.10.3.1.6  Nejsou povoleny stabilizátory. 

TFC - Silentbloky upevněné jako součást luku jsou povoleny za předpokladu, že 
nemají rovněž stabilizátor. 

Závaží lze přidat ke spodní části středu luku. Veškerá závaží bez ohledu na tvar se 
musí montovat přímo na střed luku bez tyček, nástavců, hranatých montážních 
spojek nebo vibraci tlumících zařízení. 

11.10.3.1.7  Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají 
přijatému principu a významu slova šíp, jak je používáno v terčové lukostřelbě, a 
že šípy příliš nepoškozují 3D terče. 

11.10.3.1.7.1  Šíp se skládá z dříku s  hrotem, končíku, kormidel a barevného 
označení (cresting, wrapping), pokud si jej střelec přeje. 
Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hroty šípů nesmí 
překročit maximální průměr 9,4 mm. Všechny šípy každého 
soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na 
dříku.  

Všechny použité šípy budou stejné váhy a barvy, vyjma běžného 
opotřebení, a budou mít stejný vzor a barvu brček, končíků a 
zdobení, je-li použito. 

11.10.3.1.8  Ochrana prstů je povolena ve formě návleků na prsty, náplastí na jejich konce, 

střeleckých rukavic nebo chráničů na prsty (TAB) pro napínání, držení a uvolnění 
tětivy. 

11.10.3.1.8.1  Následující vybavení je povoleno: 

•   Oddělovač mezi prsty bránící sevření šípu; U holých 
luků bude prošití ochrany prstů (TAB) v jedné barvě, 
značky nebo linky budou jednotné velikosti, tvaru a 
barvy (doplňující poznámky a značení nejsou povoleny); 

•   Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku 
nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno 
k držadlu luku; 

•   Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné 
k ochraně prstu (tab) za účelem opření. 

Platí následující omezení: 
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Ochrana prstu nesmí zahrnovat jakékoliv zařízení pro 
natahování, držení a vypouštění tětivy. 

11.10.3.1.9  Jsou povoleny chrániče paží, chrániče oblečení, závěs luku, toulec (nošený na 
zádech, na opasku, nebo odkládaný na zem) a střapce i chrániče ramen luku. 
Toulec – držák šípů nesmí být připevněn k luku. 

 

11.10.3.2  Ve divizi Instinktivní luk je povolené následující vybavení: 

11.10.3.2.  Luk jakéhokoli typu, pokud splňuje přijaté principy a význam používání luku u 
terčové lukostřelby, sestávající z držadla (rukojeti), středu (ne typu umožňující 
střelbu skrz střed – shoot- throught) a dvou pružných ramen zakončených zářezem 
pro uchycení oček tětivy. 

Luk je pro použití napnut pomocí jedné tětivy připevněné přímo mezi dva zářezy a 
při činnosti je držen jednou rukou za držadlo (rukojeť), zatímco prsty druhé ruky 
natahují, zadržují a vypouští tětivu. 

Výše popsaný luk musí být holý, kromě přilepené jednoduché plastové zakládky 
dle průmyslových standardů (viz. Článek 11.10.3.2.3) a bez výčnělků, záměrných 
bodů, znamení nebo zářezů nebo laminovaných částí (v části okna luku), které by 
mohly sloužit pro míření.  

Maximální síla luku pro muže a ženy je 60 lbs, měřeno při střelcově plném nátahu.  

11.10.3.2.1.1  Vícebarevné středy luků a obchodní značky umístěné na 
vnitřních stranách ramen luku jsou povoleny. 

11.10.3.2.2  Tětiva z libovolného počtu vláken. Vlákna tětivy mohou být různých barev, a 
materiálu zvoleného pro tento účel. Může mít středovou omotávku sloužící k 
uchopení natahujícími prsty, jedno lůžko pro šíp, které může být zesíleno 
omotávkou, aby pasoval končík šípu, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit jednu 
nebo dvě značky, a na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení 
tětivy do zářezů, když je luk napnut. 

11.10.3.2.2.1  Středová omotávka tětivy nesmí při plném nátahu zasahovat 
do zorného pole střelce. Tětiva nesmí žádným způsobem 
napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, značky 
nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Nejsou povoleny žádné 
značky k nosu nebo rtům.  

11.10.3.2.3  Buď může být použita jednoduchá přilepená plastová zakládka průmyslových 
standardů, nebo může šíp ležet přímo ve střeleckém okně luku. Ten pak může být 
pokryt jakýmkoli druhem měkkého materiálu. Jiné druhy zakládek nejsou 
povoleny.  
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11.10.3.2.4  Pomůcky ke kotnrole délky nátahu nejsou povoleny.  

11.10.3.2.5  Nejsou povoleny zaměřovače ani značka(y) na luku, které napomáhají v míření. 

Je povolen pouze jeden fixní kotvící bod. 

11.10.3.2.6  Povolen je pouze krátký stabilizátor nepřesahující 13cm bez nástavců, představců 
a montáží (V-bar) nebo silentbloků. 

11.10.3.2.7  Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají 

přijatému principu a významu slova šíp, jak je používáno v terčové lukostřelbě, a 
že šípy příliš nepoškozují 3D terče. 

11.10.3.2.7.1  Šíp se skládá z dříku s  hrotem,končíku, kormidel a barevného 
označení (casting, wrapping), pokud si jej střelec přeje. 
Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hroty šípů nesmí 
překročit maximální průměr 9,4 mm. Všechny šípy každého 
soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na 
dříku. Všechny použité šípy jedné sady budou mít stejný vzor a 
barvu brček, končíků a zdobení, je-li použito. 

11.10.3.2.8  Ochrana prstů je povolena ve formě návleků na prsty, náplastí na jejich konce, 

střeleckých rukavic nebo chráničů na prsty (TAB) pro napínání, držení a uvolnění 
tětivy. 

11.10.3.2.8.1  Následující vybavení je povoleno: 

•   Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku 
nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno 
k držadlu luku; 

Platí následující omezení: 

•   Ochrana prstů nesmí obsahovat žádné zařízení k držení, 
natahování a vypuštění tětivy. 

•   Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné 
k ochraně prstu (tab) za účelem opření není povoleno. 

•  Při střelbě instinktivním lukem musí být použito 
„středozemní“ držení tětivy (tři prsty na tětivě, jeden nad 
šípem a dva pod šípem) s jedním fixním kotvícím bodem. 
Změna kotvení na tváři nebo držení tětivy nejsou 
povoleny.  

11.10.3.2.9  Jsou povoleny chrániče paží, chrániče oblečení, závěs luku, toulec (nošený na 
zádech, na opasku, nebo odkládaný na zem) a střapce i chrániče ramen luku. 
Toulec – držák šípů nesmí být připevněn k luku. 
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11.10.3.3  Ve divizi Kladkový luk je popsáno následující vybavení. Všechny druhy 
doplňujícího vybavení mohou být použity, pokud nejsou elektrické nebo 
elektronické. 

11.10.3.3.1  Kladkový luk, (může být typu umožňující střelbu skrz střed) je takový, kde tah je 

mechanicky měněn systémem kladek a/nebo vaček. Tento luk je napnut pro 
použití pomocí tětiv (y) přichycené přímo na kladkách, v zářezech ramen, nebo 
připevněné k lanům luku, podle jednotlivého typu konstrukce luku  

11.10.3.3.1.1  Síla nátahu luku nesmí překročit 60 lbs. 

11.10.3.3.1.2  Kotevní šrouby ramen: Po zahájení střelby na okruhu již nesmí 
být měněna síla luku pomocí kotevních šroubů střelcem. Pokud je 
to nutné, tak je střelec povinen po takové úpravě projít kontrolou 
u rozhodčího. 

11.10.3.3.1.3  Vodiče lan jsou povoleny. 

11.10.3.3.1.4  Pomocná nebo dělená lana jsou povolena za předpokladu, že se 

trvale nedotýkají ruky, zápěstí a/nebo paže držící luk soutěžícího. 

11.10.3.3.2  Tětiva z libovolného počtu vláken, 

11.10.3.3.2.1  které mohou být různé barvy a materiálu vybraného pro daný 
účel. Tětiva může mít středovou omotávku sloužící k uchopení 
natahujícími prsty nebo vypouštěčem. Jedno lůžko pro šíp, které 
může být zesíleno omotávkou  aby pasoval končík šípu. Navíc 
jsou povolené další doplňky – značky ke rtům nebo nosu, průhled 
v tětivě, který může být doplněn úvazkem proti přetáčení, očko 
pro vypouštěč atd.   

      Nejsou žádná omezení ohledně středové omotávky.  

11.10.3.3.3  Zakládka na luku může být nastavitelná ve všech směrech. 

11.10.3.3.3.1  Na luku může být použita boční opěrka šípu (buton), opěrka šípu 
nebo podložka pro šíp za předpokladu, že nejsou elektrické nebo 
elektronické. Opěrný bod šípu nesmí být umístěn více než 6 cm od 
hrdla držadla (pivotního bodu)luku směrem ke střelci.(Overdraw) 

11.10.3.3.4  Kontorla nátahu, zvukový a/nebo optický může být používán, pokud není 
elektrický nebo elektronický  

11.10.3.3.5  Zaměřovač připevněný k luku, 

11.10.3.3.5.1   umožňuje stranové a výškové nastavení, může být vybaven 
libelou (vodováhou), a/nebo zvětšovací čočku a/nebo hranolem. 
Elektrická nebo elektronická zařízení nejsou povolena. Není 
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povoleno, aby zaměřovač byl vybaven jakýmkoli zařízením pro 
měření vzdálenosti.   

11.10.3.3.5.2  Prodloužení zaměřovače je povoleno. Záměrný bod může být typu 
optického vlákna a/nebo chemické světelné tyčinky. Světelná 
tyčinka musí být zapouzdřena tak, aby nerušila ostatní střelce a 
poskytla pouze jeden záměrný bod. 

11.10.3.3.5.3  Zaměřovače s více záměrnými body nejsou povoleny. 

11.10.3.3.5.4  Stínítko proti slunci může být umístěno na horní straně čočky, ale 
pouze ve velikosti odpovídající šíři čočky. 

11.10.3.3.6  Stabilizátory a TFC - silentbloky jsou povoleny,  

11.10.3.3.6.1  pokud: 

•  neslouží k vedení tětivy; 

•  jsou ve styku pouze s lukem. 

11.10.3.3.7  Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají 

přijatému principu a významu  slova šíp, jak je používáno v terčové lukostřelbě, a 
že šípy příliš nepoškozují 3D terče. 

11.10.3.3.7.1  Šíp se skládá z dříku s  hrotem, končíku, kormidel a barevného 
označení (cresting, wrapping), pokud si jej střelec přeje. 
Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hroty šípů nesmí 
překročit maximální průměr 9,4 mm. Všechny šípy každého 
soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na 
dříku. Všechny použité šípy jedné sady budou mít stejný vzor a 
barvu brček, končíků a zdobení, je-li použito. 

11.10.3.3.8  Ochrana prstů je povolena ve formě návleků na prsty, náplastí na jejich konce, 

střeleckých rukavic nebo chráničů na prsty (TAB) pro napínání, držení a uvolnění 
tětivy. 

11.10.3.3.8.1  Je povoleno následující vybavení: 

•   může být používán vypouštěč, pokud není připojen k luku 
nebo neobsahuje elektrické nebo elektronické zařízení; 

•   Oddělovač mezi prsty bránící sevření šípu může být 
používán; 

•   Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné 
k chrániči prstů (tab) za účelem opření je povoleno; 

•   Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku 
nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno 



ČÁST 5 
 

USTANOVENÍ A PŘEDPISY FITA 

 

 

  

Kapitola 11 – RŮZNÉ SOUTĚŽE 
Stránka 
11 Verze z 1. dubna 2010 

k držadlu luku 

11.10.3.3.9  Jsou povoleny chrániče paží, chrániče oblečení, závěs luku, toulec (nošený na 
zádech, na opasku, nebo odkládaný na zem) a střapce i chrániče ramen luku. 
Toulec – držák šípů může být připevněn k luku   

 

11.10.3.4  Pro divizi Dlouhý luk je povoleno následující vybavení:  

11.10.3.4.1  Luk musí odpovídat tradiční formě dlouhého luku, což znamená, že tětiva napjatá 
na luku se jej nedotýká jinde než v zářezech pro tětivu ve špičkách ramen. Luk 
může být vyroben z jakéhokoli materiálu nebo z kombinace materiálů. Není 
omezen tvar madla luku. Středové luky jsou povoleny. 

Pro ženy délka luku bude minimálně 150 cm, u mužů pak minimálně 160 cm – 
tato délka je měřena na napnutém luku mezi zářezy pro tětivu podél vnější strany 
ramen.  

11.10.3.4.2  Tětiva z libovolného počtu vláken. Vlákna tětivy mohou být různých barev a 
materiálu zvoleného pro tento účel. Může mít středovou omotávku sloužící k 
uchopení natahujícími prsty, jedno lůžko pro šíp, které může být zesíleno 
omotávkou  aby pasoval končík šípu, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit jednu 
nebo dvě značky, a na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení 
tětivy do zářezů, když je luk napnut.. 

11.10.3.4.2.1  Středová omotávka tětivy nesmí při plném nátahu zasahovat do 
zorného pole střelce. Tětiva nesmí žádným způsobem napomáhat 
v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo jakýmkoliv 
jiným způsobem. Nejsou povoleny žádné značky k nosu nebo 
rtům.  

11.10.3.4.2.2  Také jsou povoleny tlumiče v tětivě, pokud se nenacházejí méně 
než 30 cm od místa pro založení šípu na tětivě.  

11.10.3.4.3  Zakládka. Pokud má luk střelecké okno, může být použito jako zakládka a může 
být pokryta jakýmkoli měkkým materiálem. Žádné jiné formy zakládky nejsou 
povoleny. 

11.10.3.4.4  Pomůcky ke kontrole délky nátahu nejsou povoleny 

11.10.3.4.5  Nejsou povoleny žádné pomůckay nebo značky, které mohou napomáhat při 
míření.  

11.10.3.4.6  Nejsou povolena žádná závaží, stabilizátory nebo TFC-silentbloky.  

11.10.3.4.7  Jsou povoleny pouze šípy s dřevěným dříkem následujících specifikací: 

•         Použité hroty mohou být typu combo, nebo tvaru kulky, konického nebo 
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kuželovitého tvaru určené pro dřevěné šípy; 

• Kormidla šípů musí být pouze z přírodního peří 

11.10.3.4.7.1  Šíp se skládá z dříku s  hrotem, končíku, kormidel a barevného 
označení (cresting, wrapping), pokud si jej střelec přeje. 
Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hroty šípů nesmí 
překročit maximální průměr 9,4 mm. Všechny šípy každého 
soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na 
dříku. Všechny použité šípy jedné sady budou mít stejný vzor a 
barvu brček, končíků a zdobení, pokud použito.  

11.10.3.4.8  Ochrana prstů je povolena ve formě návleků na prsty, náplastí na jejich konce, 

střeleckých rukavic nebo chráničů na prsty (TAB) pro napínání, držení a uvolnění 
tětivy. 

11.10.3.4.8.1  Je povoleno následující vybavení: 

•   Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku 
nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno 
k držadlu luku; 

Platí následující omezení: 

•   Ochrana prstů nesmí obsahovat žádné zařízení k držení, 
natahování a vypuštění tětivy; 

•   Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné 
k ochraně prstu (tab) za účelem opření není povoleno; 

•  Při střelbě dlouhým lukem musí být použito 
„středozemní“ držení tětivy (tři prsty na tětivě, jeden nad 
šípem a dva pod šípem) s jedním fixním kotvícím bodem. 
Změna kotvení na tváři nebo držení tětivy není povoleno 

11.10.3.4.9  Jsou povoleny chrániče paží, chrániče oblečení, závěs luku, toulec (nošený na 
zádech, na opasku, nebo odkládaný na zem) a střapce i chrániče ramen luku. 
Toulec – držák šípů nesmí být připevněn k luku. 

 

11.10.3.5  Doplňky pro všechny divize.  

11.10.3.5.1  Dalekohledy, brýle.  

Dalekohledy, teleskopy a jiné optické pomůcky mohu být použity ke sledování 
šípů, pokud nepředstavují žádnou překážku pro další střelce na metě. 

Dioptrické brýle, střelecké brýle a sluneční brýle se mohou používat. 

Žádná z těchto věcí však nesmí obsahovat mikro značení na čočce nebo jiné 
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podobné zařízení, které by mohlo jakýmkoli způsobem napomoci při míření. 

Sklo brýlí na straně oka, kterým střelec nemíří, může být zcela zakryto nebo 
zalepeno, nebo může střelec používat kryt oka.  

Žádné z tohoto vybavení nesmí mít jakékoli zařízení určené k měření vzdálenosti.  

11.10.3.6  Vybavení, které je pro všechny divize zakázané: 

11.10.3.6.1  Jakékoli elektronické komunikační zařízení (včetně mobilních telefonů), sluchátka 
nebo zařízení omezující zvuk, a to před čekací linií na cvičné střelnici a kdykoli na 
trati. 

11.10.3.6.2  Jakýkoli dálkoměr nebo jiné zařízení měřící vzdálenost nebo úhly, které nejsou 
zahrnuty v současných pravidlech o vybavení střelců. 

11.10.3.6.3  Jakákoli součást střelcova vybavení, která byla doplněna nebo upravena tak, aby 
sloužila jako pomůcka při odhadování vzdálenosti nebo úhlů, ani jakákoli řádná 
součást vybavení, která by byla výslovně používaná pro tento účel.  

11.10.3.6.4  Jakékoli písemné pomůcky nebo elektronické záznamníky, které mohou být 
použity pro výpočet úhlů a vzdáleností, kromě poznámek střelce o záměrných 
značkách, záznamu současného osobního skóre nebo jakékoli části pravidel FITA. 

 

11.10.4  STŘELBA 

 

11.10.4.1  Každý střelec střílí samostatně, ve stoje nebo v kleče na metě, aniž by ohrozil 
bezpečnost. Při střelbě se musí střelec jakoukoli částí svého těla dotýkat kolíku na 
metě (k tomuto doteku může docházet zepředu, zezadu nebo z boční strany 
kolíku).  

11.10.4.1.1  Organizátoři určí, na kterém terči bude která skupina začínat.  

11.10.4.2  Střelci v rámci skupiny, kteří čekají, až budou na řadě na střelbu, nebo kteří již 
odstříleli, mohou poskytnout stínění, pokud jsou o to požádáni (nikoli ve finále), 
jinak čekají ve vhodné vzdálenosti za střelcem, který je na metě.  

11.10.4.3  Počet střílených šípů 

11.10.4.3.1  Závody jednotlivců: 

•  ve všech kolech je povolen 1 šíp na jeden terč zvířete; 

•  každý střelec ve skupině střílí samostatně. 

11.10.4.3.2  Družstva: 
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Ve všech kolech střílí jedno družstvo 3 šípy na každý terč, jeden 
šíp každým členem družstva V každé skupině se bude pořadí 
střelby měnit na každém terči: družstvo, které na jednom terči 
střílí poslední, bude na dalším terči střílet první.  

11.10.4.4  Čas vyhrazený na střelbu 

11.10.4.4.1  Závody jednotlivců: 

11.10.4.4.1.1  Časový limit pro střelce na vystřelení jednoho šípu je jedna 
minuta.  

Jakmile předcházející skupina opustí střeleckou metu, přejde 
další skupina z čekající zóny k místu, kde je umístěn obrázek 
zvířete, na které se bude střílet. Když předcházející skupina 
opustí terč a předpokládá se, že je v dostatečně bezpečné 
vzdálenosti, může skupina postoupit z místa, kde je obrázek terče, 
na střeleckou metu (11.10.4.2) a první střelec ve skupině může 
začít střílet.  

11.10.4.4.1.2  Časový limit jedné minuty pro každého střelce začíná běžet 
v okamžiku, kdy přijde na metu.  

11.10.4.4.2  Závody družstev: 

11.10.4.4.2.1  Časový limit pro vystřelení 3 šípů, je dvě minuty. Každý člen 
družstva vystřelí jeden šíp.  

11.10.4.4.2.2  Časový limit dvou minut při vyřazovacím kole závodu družstev 
začíná běžet, když první družstvo nastoupí na metu. Předtím 
rozhodčí zjistí připravenost družstva a sdělí družstvu, aby šlo na 
metu. Když první družstvo uvolní střeleckou metu a vrátí se do 
čekací zóny (na místo, kde je umístěný obrázek terče), použije se 
pro další družstvo stejný výše popsaný postup.  

11.10.4.5  Pozorování terče (za použití dalekohledu): 

11.10.4.5.1 Střelci/družstva mohou pozorovat terč před střelbou z čekací 
zóny a před výstřelem terče z mety. Po výstřelu šípu již není 
povoleno pozorovat terč dalekohledem.   

11.10.4.6  Žádný střelec nesmí jít k terči, dokud všichni střelci ve skupině nedokončili 
střelbu. Vyjma případů povolených rozhodčím.  

11.10.4.7  Za žádných okolností není povoleno, aby byl vystřelen náhradní šíp.  

Šíp se nemusí považovat za vystřelený, pokud: 

11.10.4.7.1  se jej střelec může dotknout svým lukem, bez toho, že by 
poodstoupil ze své pozice na metě a pokud se nejedná o odražený 
šíp. 
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11.10.4.7.2  přepadne terč (i když je podle rozhodčích dostatečně připevněn). 
Rozhodčí provedou taková opatření, která budou považovat za 
nutná a nahradí čas potřebný pro střelbu šípu. Pokud se terč 
pouze posune, bude na rozhodnutí rozhodčích, jaké kroky 
podniknout, pokud vůbec nějaké.  

11.10.4.8  Debaty o vzdálenosti 

11.10.4.8.1  Nebude docházet k žádným diskuzím o vzdálenostech mezi střelci 
ve skupině, dokud nebude proveden zápis na terči. Debata je 
omezena pouze na střelce, kteří již stříleli na daný terč.  

Debata o vzdálenostech se střelci, kteří ještě nestříleli na daný 
terč, je považována za nesportovní chování (viz článek 
11.10.8.1). 

To samé platí v případě, že je v čekací zóně více než jedna 
skupina. „Příchozí“ skupina zůstane stát v přiměřené vzdálenosti 
od první skupiny, která již čeká u čísla terče.  

Při střelbě družstev je debata mezi třemi členy družstva a jejich 
trenérem povolena, pokud neruší druhé družstvo. Žádné 
informace o vzdálenosti nesmí být sdělovány funkcionářem 
družstva.  

 

11.10.5  POŘADÍ PŘI STŘELBĚ A KONTORLA ČASU 

11.10.5.1  Z přihlášených střelců každé divize bude podle startovních čísel střelců rozmístění 
střelců do skupin a na terče losováno, pro muže a ženy zvlášť.  

Každá skupina má 3 až 6 střelců (skupiny by pokud možno měly mít stejný počet 
členů), s tím, že ne více než 2 střelci ze stejného klubu budou v jedné skupině při 
kvalifikaci a eliminaci.  

O zvláštních případech rozhoduje komise rozhodčích a technický delegát.  

11.10.5.2  U soutěže družstev se družstvo skládá z jednoho střelce kladkového luku, jednoho 
střelce dlouhého luku a jednoho střelce buď instinktivního nebo holého luku.  

11.10.5.3  Pokud není ve skupině dohodnuto jinak, pak člen skupiny s nejnižším startovním 
číslem bude vedoucí skupiny a bude zodpovědný za činnost skupiny.  

11.10.5.3.1  Pokud bude počet střelců převyšovat běžnou kapacitu tratě, 
budou vytvořeny další skupiny, které budou umístěny na trať jak 
to bude vhodné. Doplňující skupiny přidělené na terč počkají, až 
hlavní skupina na terči odstřílí a zapíše své výsledky, dříve než 
budou moci střílet.  

11.10.5.3.2  Střelci budou nosit svá střelecká čísla viditelně na stehně nebo 
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toulci a budou na terčích a střelecké pozici dle jejich pořadí losu 
a následného umístění na startovní listině od shora dolů. 

11.10.5.3.3  Když je terč volný, musí jít první střelec ve skupině, která je na 
místě s obrázkem terče, na metu jakmile to půjde. Ostatní členové 
skupiny zůstanou za ním v příhodné vzdálenosti.  

11.10.5.3.4  Není povoleno, aby střelec šel směrem k střelecké metě, zastavil 
se kousek před střeleckou metou a odhadoval vzdálenost před 
střelbou. 

11.10.5.3.5  Každý střelec ve skupině bude střílet zvlášť a bude měnit pořadí 
následovně:  

•  Ve skupině zahájí střelbu na prvním terči střelec 
s nejnižším startovním číslem následován střelcem 
s dalším vyšším startovním číslem, atd.; 

•  Poslední střelec na jednom terči zahájí střelbu na dalším 
terči, na který skupina jde, následován střelcem, který 
zahajoval střelbu na předchozím terči.  

•  Pořadí střelců na následujících terčích se bude měnit až 
do konce závodu.  

11.10.5.3.6  Skupiny budou nasazeny tak, aby zahájily střelbu při 
kvalifikačních a eliminačních kolech na různých terčích současně 
a dokončí trať na terči před terčem, na kterém začínaly. Ve 
finálovém kole budou všechny skupiny začínat po sobě na prvním 
terči.  

11.10.5.3.7  Pokud dojde k selhání nářadí, může dočasně dojít ke změně 
pořadí střelby. V žádném případě nebude na opravu nářadí 
poskytnuto více než 30 minut. Ostatní střelci v této skupině 
odstřílí a zapíší své body dříve, než umožní projít a střílet 
jakékoli následující skupině. Pokud je oprava dokončena 
v časovém limitu, může dotčený střelec nahradit šíp na daném 
terči. Pokud je oprava dokončena později, může se střelec 
připojit ke své skupině, ale ztrácí možnost střelby na terčích, 
které skupina mezitím odstřílela.  

11.10.5.3.8  V případě, že střelec není schopen pokračovat ve střelbě 
z důvodu neočekávaného zdravotního problému, který se vyskytl 
po zahájení závodu, bude mu poskytnuto 30 minut, aby 
zdravotnický personál určil, o jaký problém se jedná a rozhodl, 
zda je střelec schopen pokračovat v závodě bez lékařského 
zásahu či nikoli.  

Postup je stejný, jako při selhání nářadí. Pokud střelec, který 
dokončí první kvalifikační kolo, nebude schopen střílet v druhém 
kvalifikačním kole z důvodu zdravotních obtíží, nebude mu 
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umožněno zúčastnit se prvního eliminačního kola (prvních 16 
střelců z druhého kvalifikačního kola na základě kumulativních 
výsledků z obou kol).  

Pokud střelec zahájí druhé kvalifikační kolo, ale nebude schopen 
jej celé dostřílet z důvodu zdravotních obtíží, nebude mu 
umožněno zúčastnit se prvního eliminačního kola (prvních 16 
střelců z druhého kvalifikačního kola na základě kumulativních 
výsledků z obou kol).  

11.10.5.3.9  Ve finálových kolech nebude poskytován žádný čas na opravu 
poškozeného nářadí nebo na ošetření neočekávaných zdravotních 
obtíží. Při soutěži družstev mohou mezitím střílet další členové 
družstva. 

11.10.5.3.10  Rozbitý luk může být nahrazen náhradním nebo zapůjčeným 
lukem.  

11.10.5.3.11  Střelci ve skupině mohou umožnit jiným skupinám předejít, pokud 
jsou o této změně informování organizátoři a/nebo rozhodčí. 

11.10.5.3.12  Pokud střelec nebo skupina střelců způsobují neopodstatněné 
zdržení skupiny nebo dalších skupin během kvalifikačních a 
eliminačních kol závodu, rozhodčí, který toto chování 
zaznamená, střelce nebo skupinu upozorní a zaznamená toto 
první napomenutí do bodovačky. Poté může tento rozhodčí nebo 
jeho kolega měřit tomuto střelci nebo skupině čas po zbývající 
část kola tohoto závodu.  

•  V takovém případě bude střelci poskytnut časový limit 
jedné minuty na terč od okamžiku, kdy zaujme svou 
pozici na metě, což musí udělat co nejdříve poté, co je 
meta volná;   

•  Rozhodčí, který zaznamená, že střelec překračuje časový 
limit bez ohledu na výše uvedený postup, upozorní 
střelce a zapíše druhé napomenutí, formou podepsané 
poznámky, do bodovačky.   

•  Při třetím a každém dalším napomenutí během tohoto 
kola soutěže, se nebude zápis bodů střelce počítat.  

11.10.5.3.13  Napomenutí o nedodržování času se nepřenáší z jednoho kola 
závodu do druhého.  

11.10.5.3.14  Kdykoli se ke skupině ve finálovém kole přidá rozhodčí, vždy 
zahajuje a ukončuje střelbu slovně (ohlásí zahájení a ukončení 
střelby, když uplyne jedna minuta)  

Po uplynutí jedné minuty a ukončení střelby rozhodčím není 
povolená žádná střelba.   
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Pokud střelec vystřelí šíp poté, co rozhodčí ukončil střelbu, 
potom se šíp střelce nebo družstva s nejvyšší hodnotou na daném 
terči, nebude počítat. 

11.10.5.3.15 Při závodu družstev zapne rozhodčí stopky, když přijde první 
střelec družstva na střeleckou metu. Členové družstva se mohou 
připojit ke střelci, který střílí, a stát za ním na střelecké metě a 
družstvo spolu ve skupině může komunikovat.   

Jeden trenér, který doprovází družstvo, může také jít s družstvem 
dopředu ke střelecké metě, a může také družstvu radit, ale nesmí 
jít s družstvem k terči při zápisu výsledků. Trenéři nebudou 
poskytovat žádné informace o vzdálenosti.  

Pokud bude nutné, aby s družstvem byl více než jeden člověk 
z důvodu nošení náhradních luků pro družstvo, pak by tato osoba 
(osoby) měla/y během střelby zůstat na místě, kde je obrázek 
terče a není jí/jim dovoleno radit družstvu.   

Družstvo s trenérem musí zůstat pohromadě. Trenér ženského 
družstva se nesmí vracet ke svému mužskému družstvu a naopak.  

Není povolena komunikace mezi trenéry ženského a mužského 
družstva stejného klubu během finále.  

11.10.5.3.16  Pokud z nějakého důvodu je střelba družstev zastavena, pak 
rozhodčí zastaví stopky u daného družstva a opět je zapne se 
zbývajícím časem, jakmile bude střelba znovu zahájena. 

11.10.5.3.17  Dokončení závodu s určenou skupinou 

Jakmile střelec zahájí střelbu na trati, musí jí dokončit se svou 
skupinou, nebo musí být přidělen k jiné skupině rozhodčím, jak je 
povoleno v článku 11.10.5.3.7. Jakýkoli střelec nebo skupina, 
kteří opustí trať bez povolení rozhodčího, budou diskvalifikováni.  

 

 

11.10.6  BODOVÁNÍ 

11.10.6.1  Zápis bodů bude proveden po tom, co všichni střelci ze skupiny vystřelili své šípy. 

11.10.6.1.1  Pokud není ve skupině dohodnuto jinak, dva střelci s druhým a 
třetím nejnižším startovním číslem budou zapisovat body (v každé 
skupině budou vždy dva zapisovatelé). 

11.10.6.1.2  Zapisovatelé (mohou to být střelci) zapíší do bodovačky vedle 
správného čísla terče hodnotu šípu ohlášenou střelcem, kterému 
šíp patří. Ostatní střelci ve skupině zkontrolují hodnotu 
hlášeného šípu. Chyba v bodovačce, zjištěná před vyjmutím šípů, 
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může být opravena.  

11.10.6.1.3  Dvojí zapisování bodování je nutné. 

11.10.6,1.3.1  Každý zapisovatel bude zapisovat a sčítat body samostatně a oba 
zapisovatelé porovnají (nebudou opisovat) celkový součet bodů 
před vytažením šípů.  

11.10.6.1.3.2  Kdokoli kdo bez oprávnění pozmění nebo padělá zápis bodování, 
nebo kdo vědomě nechá bodování pozměnit nebo padělat, bude 
diskvalifikován.  

11.10.6.1.4  Střelci jsou zodpovědní za svou vlastní bodovačku. Duplikát 
bodovačky se v případě ztráty, poškození nebo krádeže, 
nevydává. 

11.10.6.1.5  Oba zapisovatelé zapíší body na terči dřív, než jsou vytaženy 
šípy.  

11.10.6.1.5.1  Počítají se všechny bodované zóny, pokud není na střelecké metě 
vyznačeno jinak.  

11.10.6.1.6  Předčasně vytažený šíp bude zapsán jako "minul" (M) a 
opakované porušení bude mít za následek diskvalifikaci střelce. 
(11.10.8) 

11.10.6.1.7  Ve finálovém kole půjde s každou skupinou rozhodčí, který bude 
kontrolovat zápis bodů nebo bude čekat na skupinu u každého 
terče. Na každém terči rozhodčí zkontroluje zápis střelci.  

Organizační výbor zajistí osobu, které ponese velkou zapisovací 
tabuli pro každou skupinu, kde bude jasně zapsané aktuální počet 
bodů střelců ve skupině. V medailových soubojích budou dvě 
zapisovací tabule, jedna pro souboj o zlatou medaili a druhá pro 
souboj o bronzovou medaili. 

11.10.6.2  Hodnota šípu bude zapsána podle polohy dříku v terči. Pokud se dřík šípu bude 
dotýkat dvou bodových zón nebo dělicí čáry mezi bodovými zónami, pak tento šíp 
bude mít hodnotu výše hodnocené bodové zóny, které se dotýká. 

11.10.6.2.1  Nikdo se nebude dotýkat šípů nebo 3D terče dokud nebudou 
všechny šípy na daném terči zapsány a body zkontrolovány. 

11.10.6.2.2  Pokud bude část terče chybět, včetně dělicí čáry nebo pokud 
bude dělicí čára posunuta šípem, pak bude pro hodnocení šípu 
v takto dotčené části terče použito imaginární čáry.  

11.10.6.2.3  Šípy, které nejsou v terči vidět, ale zůstaly v terči zvířete, mohou 
být ohodnoceny pouze rozhodčím. 

11.10.6.2.4  V případě odrazu nebo průstřelu se bude šíp hodnotit následovně 
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•  Pokud se všichni střelci ve skupině dohodnou, že došlo 
k odrazu nebo průstřelu, mohou se také dohodnout na 
hodnotě takového šípu; 

•  Jinak bude šíp hodnocen jako, že terč minul; 

•  Průstřel je definován jako šíp, který prošel úplně terčem 
a zanechal vstupní a výstupní otvor, který může být 
použit k určení jeho hodnoty.   

11.10.6.2.5  Šíp, který zasáhl: 

11.10.6.2.5.1  jiný šíp do jeho končíku a zůstal v něm, bude mít stejnou hodnotu 
jako šíp, do kterého se trefil. 

11.10.6.2.5.2  jiný šíp, a pak se po odrazu trefil do terče zvířete, bude 
ohodnocen podle umístění v terči. 

11.10.6.2.5.3  jiný šíp a pak se odrazil, bude mít hodnotu zasaženého šípu, 
pokud může být určen poškozený šíp. 

11.10.6.2.5.4  Zásah mimo bodovací zónu 3D terče bude zapsán jako „minul“. 

11.10.6.2.6  Pokud se v terči, nebo na zemi ve střelecké dráze, bude nacházet 
více než jeden šíp jednoho střelce, pak bude zapsána pouze 
nejnižší hodnota šípu (3 šípů v případě družstva). Pokud se takto 
střelec (nebo družstvo) zachová opakovaně, může být 
diskvalifikován   

11.10.6.3  V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno následovně:  

11.10.6.3.1  U shodného počtu bodů ve všech kolech, vyjma těch uvedených níže v článku 
11.10.6.3.2, platí: 

•  Jednotlivci a družstva: 

-  nejvyšší počet 11; 

-  nejvyšší počet 10; 

-  pokud mají i poté střelci vyrovnaný počet bodů, pak bude stanoveno, že je 
stejné, ale pro potřeby pořadí, např. pro umístění do pavouka pro finále, 
hod mincí určí pozici těch, u kterých bylo prohlášen vyrovnaný počet 
bodů. 

11.10.6.3.2  Shodný počet bodů při vstupu do eliminačních kol, postupu z jednoho kola do 
druhého nebo při rozhodování o medailovém umístění budou rozhodována 
rozstřelem (bez ohledu na počet 11 nebo 10): 

11.10.6.3.2.1  Jednotlivci: 
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•  Rozstřel jedním šípem podle bodů (maximálně tři rozstřely); 

•  Pokud je i po třetím rozstřelu nerozhodné výsledek, pak šíp, který 
je blíže středu rozhodne; 

•  Následné rozstřely jedním šípem o bližší umístění středu, dokud 
není rozhodnuto; 

•  Časový limit pro rozstřel je jedna minuta. 

11.10.6.3.2.2  Družstva: 

•  Rozstřel sadou 3 šípů (1 na každého střelce) podle bodů 
(maximálně 3 rozstřely); 

•  Pokud je i po třetím rozstřelu nerozhodný počet bodů, družstvo, 
jehož šíp je nejblíže středu vyhrává; 

•  Pokud je i tak výsledek nerozhodný, tak druhý (nebo třetí) šíp 
nejblíže středu určí vítěze; 

•  Pokud to bude nutné, tak bude následovat rozstřel třemi po sobě 
jdoucími šípy (jeden pro každého střelce) na body následované 
hodnocením podle umístění blíže středu, dokud není nerozhodný 
výsledek rozhodnuto; 

•   Časový limit pro rozstřel družstev jsou dvě minuty. 

11.10.6.3.2.3  Rozstřely v kvalifikačních a eliminačních kolech se budou konat na 
zvláštním terči. Terče budou umístěny v blízkosti centra oblasti.  

11.10.6.3.2.4  Rozstřely budou organizovány, co nejdříve to bude možné po 
vyhodnocení bodovaček dané divize, ve které došlo ke shodnému počtu 
bodů. Pokud není střelec přítomen rozstřelu do 30 minut poté, co byl o 
rozstřelu informován kapitán jeho družstva, pak bude označen za toho, 
kdo rozstřel prohrál. Pokud střelec a jeho kapitán družstva opustili místo 
závodu, i když výsledky ještě nebyly ověřeny, a tak jim nemůže být 
oznámeno, že se koná rozstřel, pak tento střelec bude označen za toho, 
kdo rozstřel prohrál. 

11.10.6.3.2.5  V případě nerozhodného počtu bodů v semifinále se rozstřel uskuteční na 
dalším pátém terči, aby nemusely všechny skupiny, které začínaly na terči 
č. 1 čekat na dokončení rozstřelu. V případě medailových finále se 
rozstřel uskuteční na zvláštním terči postaveném vedle 4. terče. 

11.10.6.4  Bodovačky budou podepsány zapisovatelem a střelcem, čímž střelec potvrzuje, že 
souhlasí s každou hodnotou šípu, se součtem bodů (identickém na obou 
bodovačkách), počtem 10 a 11. Zapisovatelova bodovačka bude podepsána jiným 
střelcem ze stejné skupiny, ale z jiného oddílu. Pokud budou zjištěné nesrovnalosti 
v celkovém součtu, bude konečný výsledek vypočten sečtením nejnižších hodnot 
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šípů.  

Organizátoři nejsou povinní přijmout a zapsat bodovačku, která je předána bez 
podpisů, celkového součtu, počtu 10 a 11. Na konci závodu musí komise 
organizátorů předat kompletní výsledkovou listinu všem účastnícím se družstvům. 

 

11.10.7  KONTROLA STŘELBY A BEZPEČNOST  

 

11.10.7.1  Hlavní rozhodčí závodu odpovídá za kontrolu technické části 3D závodu.  

11.10.7.2  Hlavní rozhočí závodu se ujistí, že jsou dodržována bezpečnostní opatření při 
rozvržení tratí a zajistí u organizátorů jakákoli další bezpečností opatření, o 
kterých se domnívá, že jsou vhodná před zahájením střelby.  

11.10.7.2.1  Obrací se na střelce a funkcionáře ve všech bezpečnostních opatřeních a 
dalších záležitostech týkajících se střelby, dle toho, co se domnívá, že je 
třeba.  

11.10.7.2.2  Pokud je nutné opustit trať v 3D lukostřelbě z důvodu špatného počasí, 
nedostatku denního světla nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který by mohl 
ohrozit bezpečnost na tratích, pak by takovéto rozhodnutí mělo být přijato 
kolektivně vedoucím organizačního výboru, předsedou komise rozhodčích 
závodu a technickým delegátem.  

11.10.7.2.3  Při zahájení každého dne závodu a v případě, kdy je třeba jej ukončit, 
bude vydán akustický signál, slyšitelný po všech tratích.  

11.10.7.2.4  Pokud bude třeba trať opustit před dokončením kvalifikačního kola (kol), 
celkový součet bodů totožných terčů střílených všemi soutěžícími v divizi 
bude použit pro určení vítězů v této divizi a v případě, že již nebude 
možné závod vůbec dokončit, pak bude použio i k určení vítěze v dané 
divizi.  

11.10.7.2.5  Pokud bude třeba trať opustit v pozdější fázi, bude závod upraven tak, 
aby mohl pokračovat podle zbývajícího času a podmínek v místě konání, 
aby mohl být určen vítěz.  

11.10.7.2.6  V případě oslepujícího slunečního svitu, ochranný stín o maximálním 
rozměru A4 (nebo dopisního papíru, přibližně 30 na 20 cm) může být 
poskytnut ostatními členy skupiny nebo organizátory. Není povoleno 
žádné stínění ve finálových kolech. 

11.10.7.3  Žádný střelec se nesmí dotýkat vybavení jiného střelce bez jeho dovolení.  

11.10.7.4  Na 3D tratích, na cvičné střelnici a v části na rozcvičení není povoleno kouřit.  

11.10.7.5  Při závodě nebo na cvičné střelnici či v části na rozcvičení není povoleno přinášet 
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a konzumovat omamné látky (alkohol, drogy). 

11.10.7.6  Při natahování tětivy luku nesmí střelec používat takové techniky, která, dle 
názoru rozhodčího, by mohla umožnit, aby šíp, pokud by byl náhodně vypuštěn, 
letěl za bezpečností zónu nebo bezpečnostní ochrany (oblast přestřelení, síť, zeď 
atd.). Pokud střelec i nadále používá takovouto techniku, bude, v zájmu 
bezpečnosti, požádán předsedou komise rozhodčích závodu, aby přestal okamžitě 
střílet a opustil trať. 

 

11.10.8  DŮSLEDKY PORUŠENÍ PRAVIDEL  

 

Dále je uvedeno shrnutí penalizací nebo sankcí, které platí pro střelce, pokud 
poruší pravidla nebo neplní povinnosti, spolu s důsledky takovýchto jednání pro 
střelce a funkcionáře. 

11.10.8.1  Způsobilost, diskvalifikace, 

11.10.8.1.1  Střelci nejsou způsobilí účastnit se soutěží FITA, pokud nesplňují 
požadavky stanovené v Části 1, Kapitola 2.  

11.10.8.1.2  Pokud střelec poručuje kterékoli z těchto pravidel může být vyloučen ze 
závodu a ztratí jakékoli umístění, kterého dosáhl.  

11.10.8.1.3  Střelec není způsobilý soutěžit na šampionátech FITA, pokud jeho členská 
asociace nesplňuje požadavky stanovené v článku 3.7.2. 

11.10.8.1.4  Střelec, soutěžící ve třídě pro divize stanovené v článku 11.10.3, jejíž 
požadavky nesplňuje, bude vyloučen ze závodu a ztratí jakékoli umístění, 
kterého dosáhl.   

11.10.8.1.5  Střelec, u něhož se zjistí, že porušil antidopingová pravidla, bude 
potrestán v souladu s Částí 1, Přílohou 5.  

11.10.8.1.6  Střelec, jehož vybavení je v rozporu s pravidly FITA může být 
diskvalifikován.  

11.10.8.1.7  Střelci nebo družstva, u nichž bude zjištěno, že opakovaně střílí víc šípů 
v sadě, než je povoleno, nebo kteří podvádějí, při zapisování bodů, budou 
diskvalifikováni.  

11.10.8.1.8  Střelec, u něhož se prokáže vědomé porušení pravidel nebo nařízení, 
může být stanoven jako nezpůsobilý k účasti v závodě a bude z něj 
vyloučen, zároveň ztratí jakékoli umístění, které získal.   

11.10.8.1.9  Pokud dle názoru rozhodčího nebo jiného funkcionáře je střelec pod 
vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, pak mu komise rozhodčích 
závodu může zakázat účast v daném závodě (viz Pravidla o antidopingu, 
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Část 1, Příloha 5). 

11.10.8.1.10  Nesportovní chování nebude tolerováno. Takovéto jednání střelce nebo 
osoby, u které je domněnka, že pomáhá střelci, bude mít za následek 
diskvalifikaci tohoto střelce nebo této osoby, a může mít dále za následek 
vyloučení z budoucích závodů. (viz také Část 1, Příloha 2). 

11.10.8.2  Ztráta bodů šípů 

11.10.8.2.1  V případě selhání nářadí střelec, který není schopen své vybavení opravit 
během 30 minut, ztratí body těch šípů, které ještě nebyly na terči 
vystřeleny a těch šípů, které jeho skupina vystřelí dokud se ke skupině 
znovu nepřipojí (článek 11.10.5.3.7 a 11.10.5.3.8 v případě 
neočekávaných zdravotních obtíží). 

11.10.8.2.2  Rozhodčí, který měří střelci čas a zjistí, že střelec přetáhl jednominutový 
limit, upozorní střelce a potvrdí takovéto napomenutí podepsanou 
poznámkou v bodovačce, určující čas napomenutí. Při třetím a každém 
následném napomenutí na této úrovni soutěže, bude hodnota šípu na 
daném terči anulována (článek 11.10.5.3.12). 

11.10.8.2.3  Pokud střelec vystřelí šíp ve finálových kolech poté, co rozhodčí zastavil 
střelbu, bude nejvýše hodnocený šíp střelce nebo družstva na tomto terči 
anulován.  

11.10.8.2.4  Pokud bude nalezen více než jeden šíp patřící stejnému střelci v terči 
nebo na zemi ve střelecké linii, bude počítán pouze šíp s nejnižší 
hodnotou (3 nejnižší u družstev). Pokud se takto bude střelec (nebo 
družstvo) chovat opakovaně, může být diskvalifikován (článek 
11.10.6.2.6). 

11.10.8.3  Napomenutí 

Se střelci, kteří byli napomenuti více než jednou a nadále porušují pravidla FITA 
nebo nedodržují rozhodnutí nebo nařízení (proti kterým je možné se odvolat) 
příslušného rozhodčího, bude nakládáno v souladu s článkem 11.10.8.1.8. 

11.10.8.3.1  Na 3D tratích, na cvičné střelnici a v části na rozcvičení není povoleno 
kouřit. 

11.10.8.3.2  Žádný střelec se nesmí dotýkat vybavení jiného střelce bez jeho dovolení 
(článek 11.10.7.3). 

11.10.8.3.3  Střelci patřící do následující skupiny čekající až budou na řadě na 
střelbu, zůstanou stát v oblasti určené k čekání, dokud střílející střelci 
neopustí své místo a střelecká pozice je volná. Mezi skupinami nebude 
docházet k žádným diskuzím o vzdálenostech.  

11.10.8.3.4  Při střelbě může pouze střelec, který je na řadě přistoupit na střeleckou 
metu. Ostatní střelci ve skupině mohou stát v řádné vzdálenosti za 
střeleckou metou.  
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11.10.8.3.5  Žádný střelec nesmí jít k terči, dokud skupina nedostřílela.  

11.10.8.3.6  Není dovoleno dotýkat se šípů nebo terče, dokud nejsou zapsány všechny 
šípy v terči (článek 11.10.6.2.1). 

11.10.8.3.6.1  Žádný šíp nesmí být vytažen předčasně. (článek 11.10.6.1.6). 

11.10.8.3.7  Při natahování tětivy luku nesmí střelec používat takové techniky, které, 
dle názoru rozhodčího, by mohly umožnit, aby šíp, pokud by byl náhodně 
vypuštěn, letěl za bezpečností zónu nebo bezpečnostní ochrany (oblast 
přestřelení, síť, zeď atd.) (článek 11.10.7.6). 

 

11.10.9  ROZHODOVÁNÍ 

 

11.10.9.1  Povinnostmi rozhodčích je zajistit, že závod je prováděn v souladu s ustanoveními 
a pravidly FITA, a že je spravedlivý pro všechny soutěžící. 

11.10.9.1.1  Bude jmenován dostatečný počet rozhodčích. Jejich povinnostmi je: 

•  zkontrolovat správné rozmístění tratí. 

•  zkontrolovat veškeré potřebné vybavení místa konání. 

•  zkontrolovat vybavení střelců před závodem (čas bude stanoven 
dle programu závodu) a kdykoli potom během závodu. 

•  kontrolovat střelbu. 

•  kontrolovat průběh bodování. 

•  potvrdit zápis bodů ve finálových kolech. 

•  konzultovat s předsedou komise rozhodčích závodu otázky 
ohledně střelby, které se vyskytnou. 

•  vyřídit jakékoli spory a odvolání, které se mohou vyskytnout a 
tam, kde je to třeba, předat je Odvolací komisyi. 

•  ve spolupráci s předsedou komise rozhodčích závodu, předsedou 
organizačního výboru a technického delegáta přerušit střelbu, 
pokud je nutné z důvodu špatného počasí, vážné nehody nebo 
jiných událostí, ale zajistit, že pokud je to alespoň trochu možné, 
bude program každého dne v ten den dokončen.  

•  zvažovat příslušné stížnosti nebo žádosti od kapitánů družstev a 
tam, kde je to třeba, podniknout potřebné kroky. Kolektivní 
rozhodování bude realizováno prostou většinou hlasů. V případě 
nerozhodného počtu hlasů má předseda komise rozhodčích 
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závodu rozhodující hlas.  

•  vyřizovat otázky ohledně realizace střelby nebo jednání střelce. 
Tyto otázky budou předloženy rozhodčím bez zbytečného prodlení 
a rozhodně dříve než budou udíleny ceny.  

•  Rozhodnutí rozhodčích nebo Odvolací komise, dle toho o jaké 
rozhodnutí se jedná, je konečné.  

•  kontrolovat, že střelci a funkcionáři dodržují ustanovení a 
pravidla stejně tak jako rozhodnutí a nařízení, která rozhodčí 
považují za nutná.  

 

11.10.10  OTÁZKY A ROZPORY 

 

11.10.10.1  Jakékoli pochybnosti o hodnotě šípu v terči předloží střelec dříve, než je šíp 
vyjmut z terče: 

•  Střelcům ve skupině během kvalifikačních kol. Názor většiny rozhodne o 
hodnotě – pokud je názor nerozhodný (50/50), bude mít šíp vyšší hodnotu, 
takovéto rozhodnutí střelců je konečné; 

•  rozhodčímu během eliminací a ve finále, pokud se střelci nemohou 
dohodnout na hodnotě šípu a rozhodčí o hodnotě šípu rozhodne. 

11.10.10.1.1  Rozhodnutí tohoto rozhodčího je konečné. 

11.10.10.1.2  Zápis chyby v bodovačce může být opraven dřív, než jsou šípy vyndány 
z terče, pokud se střelci na opravě domluví. Oprava musí být dosvědčena 
a parafována všemi střelci na terči. Jakékoli jiné spory ohledně zápisu 
v bodovačce musí být řešeny s rozhodčím.  

11.10.10.1.3  Pokud bude zjištěno, že: 

•  umístění střelecké mety bylo posunuto poté, co střelci již na terči 
odstříleli; 

•  terč je nebo se stal nestřílitelným pro některé střelce z důvodu 
visících větví atd.,  

Bude tento terč pro účely bodování vyloučen u všech střelců dotčené 
divize, pokud někdo vznese protest.  

Pokud bude jeden nebo více terčů vyloučených, bude zbývající počet terčů 
považován za kompletní kolo.  

11.10.10.1.4  Pokud bude vadné vybavení trati nebo bude terč nadměrně opotřebovaný 
nebo jinak poškozený, střelec nebo jeho kapitán družstva se může odvolat 
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k rozhodčím, aby byl tento vadný předmět vyměněn nebo opraven. 

11.10.10.2  Otázky ohledně realizace střelby nebo jednání střelce musí být předloženy 
rozhodčím nejpozději před zahájením další části závodu. 

11.10.10.2.1  Otázky ohledně denně vydávaných výsledků musí být předloženy 
rozhodčím bez zbytečného prodlení, a rozhodně musí být předloženy včas, 
aby bylo možné je opravit před udělováním cen.  

 

11.10.11  PROTESTY 

11.10.11.1  Tříčlenná odvolací komise bude jmenovaná FITA nebo organizačním výborem 
spolu s technickým delegátem před zahájením závodu.  Členové organizační 
komise nebo osoby podílející se na závodě nejsou způsobilí, aby byli členy 
Odvolací komise. Viz také Část 1, článek 3.13 a Příloha 13. 

11.10.11.2  V případě, že střelec není spokojen s rozhodnutím rozhodčích, může se, vyjma 
toho, jak je stanoveno v článku 11.10.10.1 výše, odvolat k Odvolací komisi podle 
článku 3.13. Trofeje nebo ceny, kterých se spor týká, nebudou uděleny, dokud 
komise nerozhodne.  

 


