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Kazalo
član 301
član 302
član 303
član 304
član 305
član 306
član 307
član 308
član 309
član 310
član 311
član 312
član 313
član 314
član 315
član 316
član 317
član 318
član 319
član 320
član 321
član 322
član 323
član 324
član 325
član 326
član 327
član 328
član 329
član 330
član 331
član 332
član 333
član 334
član 335
član 336
član 337
član 338
član 339
član 350

Mednarodna tekmovanja
Uradne aktivnosti in slovesnosti
Ekipna in posamezna tekmovanja
Pravice do sodelovanja in državljanstvo
Doping kontrola
Startnine za tekmovanja
Vabila na tekmovanje in prijave
Mednarodno tekmovanje, naslovi in nagrade
Rezultati mednarodnega tekmovanja
Rekordi
Mednarodni sodniki
Sodniki
Uradni točkovalci, rezultati in table z rezultati
Ureditev zunanjega polja
Notranja ureditev
Določila v zvezi z opremo
Lice tarč
Tarče za mednarodne runde
Dodelitev tarč in tekmovalnih številk
Trening
Nadzor časa in signali
Strelski položaj
Poizkusni streli
Tekmovalni streli
Točkovanje
Omejitve za samostrele
Določila v zvezi s puščico (bolt)
Okvara opreme, popravila in motnje
Optični pripomočki
Oblačila in osebna oprema
Označevanje, prapori
Varnost in vljudnost
Pomoč in napotki
Pregled in kontrola opreme
Disciplinski postopki
Ugovori, pritožbe in višje pritožbe
Prednosti, interpretacija in dopolnila
Administracija WC/RC
Oglaševanje in sponzorstvo
Finalna runda na 50 metrov
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Okrajšave
cca.
CE
DOS
FC
FJ
FITA
IAU
IAU EC
IAUST
IC
IJ
IJC
ISSF
IOC
NTM
OC
RC
CHF
T
TC
VTCS
WC

Približno
Pokalne discipline
Vodja streljanja
Field kapetan
Field sodnik (poljski sodnik, sodnik v polju)
Mednarodna samostrelska zveza
Mednarodna samostrelska zveza
Izvršni komite
IAU Star turnir
Mednarodna prvenstva
Mednarodni sodnik
Mednarodni sodniški komite
Mednarodna strelska zveza
Mednarodni olimpijski komite
Vodja nacionalne ekipe
Organizacijski komite
Regionalna prvenstva
Švicarski franki
Tekmovanje
Tehnični komite
Vizualni sistem časovne kontrole (Visual Time Control System)
Svetovna prvenstva

3/54

IAU TEKMOVALNA PRAVILA
SAMOSTREL FIELD
2009
Definicije
Arbalist
Bolt
Butt
Držalo tetive
Napenjanje (cock)
Divizija
Konfederacija
Zveza
Polje
Field Division
Hanger
Polnjenje
Lok (prod)
Odboj
Regija
Skupina
Odobreno
Napenjanje (span)

Samostrelec (tekmovalec)
Projektil, izstreljen iz samostrela (tudi puščica)
Zaustavljalni del tarče
Del sprožilnega mehanizma, ki drži tetivo napetega samostrela
Nastavljanje sprožilnega mehanizma kot priprava na vlečenje tetive samostrela
Disciplina Match ali Field IAU, odvisno od konteksta
Vsako združenje IAU zvez, ki kontrolira geografsko področje
Vsak član društva, zveze, združenja ali drugače član IAU discipline Field, ki
predstavlja državo
Nanaša se na strelsko polje
Disciplina Field IAU
Puščica, ki visi iz lica tarče
Vstavljanje puščice v napet samostrel
Del samostrela, ki hrani energijo, ki ob sprostitvi izstreli puščico
Puščica, ki je zadela zaustavljalni/prednji del in se je odbila od tarče
Evropska, azijska, Ameriki, itd. (lahko jo kontrolira regionalna konfederacija)
Tista skupina strelcev, ki trenutno strelja skupaj
Mednarodno tekmovanje, ki ga priznava IAU (disciplina)
Vlečenje tetive napetega samostrela, tako da prime v držalo tetive

Ostale IAU publikacije
IAU Constitution
Judges' Guidelines
Description of Finals Competition
Guidelines for Organisers of World and Regional Championships
Guidelines for Cup Events
Prerequisites for Hosting World Championships
IAU Star Awards

OPOMBA
Na mestih, kjer je težko ali nemogoče najti ustrezen slovenski prevod ali ni ustreznega
slovenskega izraza ali je prevajalec uporabil priložnostni izraz, so za boljše razumevanje ob
vsaj prvem takšnem pojavu besede angleški originali zapisani med oklepajema v nagnjenih
črkah.
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MEDNARODNA TEKMOVANJA
IAU priznava naslednja tekmovanja:
Hierarhija
Svetovna prvenstva
Regionalna prvenstva
Mednarodna tekmovanja
Pokalne tekme
Državna prvenstva
Turnirji

Kratica
WC
RC
IC
CE
NT
T

Izvedba
IAU
Regija in IAU
Zveza in IAU
Zveza in IAU
Zveza
Klubi in zveze

Uvod
Predpogoje za gostitev WC in RC najdete v samostojni publikaciji „Guidelines for
Organisers of World and Regional Championships“.
Zveze, ki želijo gostiti WC, so morale predhodno uspešno izvesti RC, CE ali IC.
Kadar bo to mogoče, bo dodelitev WC sledila načelu regionalne rotacije, kot Evropa,
Azija, Ameriki, Evropa, itd.
Od kandidatov za gostitev WC/RC se zahteva, da pripravijo formalno pisno prošnjo za EC
preko TC, ki obravnava duh zahtev, ki so v „Guidelines for Conduct of World and
Regional Championships“.
Upoštevati je potrebno polne ekipe vseh zveze članic, podatke o prizorišču, kot so
velikost, lokacija, število tarč/tekmovalcev, smer streljanja, varnost, nastanitev, transport
in strokovno-tehnično pomoč, podroben proračun, vključno s sponzorstvom, vladno
podporo, delovno silo, uradniki, izkušnjami, ipd.
O pisnih predlogah bodo glasovali delegati Field divizije, prisotni na IAU splošnem
zasedanju ali kongresu Field divizije (odvisno od tega, kaj je primernejše).
301.1

IAU prvenstvo se izvede v skladu s temi pravili. Zvezo gostiteljico se določi na osnovi
naslednjih kriterijev:

301.1.1

Na WC mora biti zastopanih vsaj sedem (7) zvez. WC bo na sporedu vsaki dve (2) (sodi
leti).

301.1.2

Na RC mora biti prisotnih vsaj pet (5) zvez, čeprav ne nujno iz zadevne IAU regije, npr.
evropska prvenstva, 5 evropskih držav. RC se lahko izvede vsaki dve (2) leti za IAU regije
Evrope, Amerik in Azije (vključno s Pacifikom).

301.2

Na sporedu bosta dve (2) vrsti mednarodnih tekmovanj (brez naslovov) kot sledi:
a. Pokalne tekme (CE) in,
b. Mednarodna tekmovanja (IC)

301.2.1

CE in IC discipline so namenjene temu, da ob zmernih stroških omogočijo sodelovanje
kar se da velikemu številu zvez. Namen CE in IC tekmovanj je zagotoviti razvoj strelcev v
mednarodnem okolju in organizacijskih sposobnosti zvez pri izvedbi mednarodnih
tekmovanj.
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301.2.2

Na leto bosta največ dve (2) CE tekmovanji na regijo kot regionalni pokal (evropski pokal,
azijski pokal,...) z vsaj tremi (3) sodelujočimi državami iz te regije, če je to mogoče (čl.
301.1.2).

301.2.3

Svetovni pokal bo organiziran iz največ treh (3) tekmovanj na leto z vsaj petimi (5)
državami za nacionalno mešane ekipe in posameznike. Državna ekipa sestoji iz treh
strelcev: 1 × moški, 1 × ženska in 1 × kadet ali mladinec ali veteran.
Svetovne rekorde se na CE tekmovanjih, ki so predmet pravil za vodenje CE, prizna
skladno s pravili (čl. 310). Tekmovanje mora odobriti IAU EC.

301.4

WC in RC prvenstvo lahko poteka v povezavi z World Match na 10 in 30 metrov ali
regijskim prvenstvom.

301.5

Dvoranska WC in RC prvenstva: IAU lahko prizna prošnje zvez članic, ki si prizadevajo
organizacijo WC in/ali RC prvenstva za dvoransko streljanje. Takšna tekmovanja se bodo
izvedla skladno s temi pravili po naslednjih kriterijih:

301.5.1

Na WC (dvorana) mora biti prisotnih vsaj sedem (7) zvez. WC lahko poteka vsaki dve (2)
(lihi leti), vendar ne pogosteje.

301.5.2

Na RC (dvorana) mora biti prisotnih vsaj pet (5) zvez, čeprav ne nujno iz zadevne IAU
regije, npr. evropsko prvenstvo, 5 evropskih držav. RC se lahko izvede vsaki dve (2) leti
za IAU regije Evrope, Amerik in Azije (vključno s Pacifikom).

302

URADNE AKTIVNOSTI IN SLOVESNOSTI

302.1

Sprejem: Če je mogoče, na WC in RC uradna oseba skupnosti pripravi sprejem za
uradne predstavnike sodelujočih zvez in predstavnike IAU.

302.2

Otvoritvena slovesnost: Ob pričetku WC ali RC se IAU zastava slovesno preda
organizacijskemu komiteju (OC), ki nato izvede slovesno dviganje zastave. Tekmovalci in
uradniki naj korakajo na in iz polja ter med slovesnostjo kot ekipe stojijo na polju. OC
lahko izbiroma pripravi kulturni ali drug zabavni program.

302.3

Slovesnost ob podelitvi nagrad: Predsednik IAU ali njegov predstavnik na strelskem
polju podeli nagrade ob primerni slovesnosti. Dovoljene so zastave nacionalnih
samostrelskih zvez. Na slovesnosti ob podelitvi nagrad se lahko zaigra državne himne.

302.3.1

Razdelitev posebnih nagrad: takšne nagrade, npr. medalje za sodelovanje, se podeli na
slovesnosti ob podelitvi nagrad po podelitvi glavnih nagrad.

302.4

Zaključna slovesnost: Po končani slovesnosti ob podelitvi nagrad; IAU zastavo se
slovesno spusti in vrne IAU EC v hrambo.

303

EKIPNA IN POSAMEZNA TEKMOVANJA

303.1

Na WC in RC potekajo ekipna in posamezna tekmovanja v skladu s temi tekmovalnimi
pravili. Upoštevajte tudi ločena dokumenta „Guidelines for Organisres of IAU
Championships“ in „Guidelines for IAU Cup Events“.

303.2

Ekipna tekmovanja: Vsaka zveza ima pravico, da prijavi štiri (4) ekipe, ki jih sestavljajo
samo predstavniki tiste države. Sestava ekip naj bo:
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MOŠKI:
ŽENSKE:
MLADINCI:
KADETI:
VETERANI:
OSKRBOVANCI:

trije (3) tekmovalci;
tri (3) tekmovalke;
trije (3) tekmovalci (oba spola);
trije (3) tekmovalci (oba spola);
trije (3) tekmovalci (oba spola);
trije (3) tekmovalci (oba spola);

302.2.1

Dovoljene so mešane ekipe (oba spola): Kjer zveza nima dovolj tekmovalcev, da prijavi
celotno ekipo, lahko sodeluje z mešano ekipo. Takšne ekipe se uvrsti v tekmovanje
moških ekip, vse člane ekipe pa v moško kategorijo posameznikov.

303.3

Rezervni tekmovalci:
Zveze lahko izberejo člane kot rezerve za ekipe. Navedeni morajo biti poimensko in
menjajo v vrstnem redu, kot so navedeni na seznamu. Takšne menjave se lahko izvedejo
le s soglasjem IAU Field TC. Po začetku prve tekmovalne runde menjave niso dovoljene.

303.4

Posamezni tekmovalci:

303.4.1

Vsaka sodelujoča nacionalna zveza ima pravico, da prijavi eno (1) ekipo, sestavljeno iz
treh strelcev (gl. član 303.2), in dodatno še enega posameznega tekmovalca v vsaki
kategoriji.

303.4.2

Zveza, ki nima dovolj tekmovalcev, da prijavi celotno ekipo, lahko prijavi posamezne
tekmovalce.

303.4.3

Aktualni posamezni svetovni in regijski (kontinentalni) prvaki (član 308.2) imajo, ne glede
na omejitve glede velikosti ekipe, pravico do nastopa na naslednjem WC in RC kot
posamezni tekmovalci.

303.5

Tekmovanja posameznikov:
Na tekmovanja posameznikov so prijavljeni vsi člani ekipe. Za določitev rezultatov
posameznikov se uporabi rezultate iz ekipnih disciplin in rezultate enega (1)
posameznega tekmovalca (član 303.4.1).

303.6

Mladinci in kadeti: Tekmovalci, ki na prvi tekmovalni dan še niso dopolnili 21 let, lahko
tekmujejo v kategoriji kadetov ali mladincev.

303.6.1

Tekmovalci, ki na prvi tekmovalni dan še niso dopolnili 18 let, lahko tekmujejo v kategoriji
kadetov (oba spola).

303.6.2

Tekmovalci, ki na prvi tekmovalni dan še niso dopolnili 21 let, so pa dopolnili vsaj 18 let,
lahko tekmujejo v kategoriji mladincev (oba spola) (član 308.2.1).

303.7

Veterani: Tekmovalci, ki so na ali pred prvim dnem tekmovanja dopolnili 55 let, lahko
tekmujejo v kategoriji veterani (oba spola) (član 308.2.1). Vsaka nacionalna zveza lahko
na tekmovanje veteranov posameznikov prijavi tri (3) tekmovalce.

303.7.1

Če katerakoli nacionalna zveza zaradi kateregakoli razloga ne more kriti stroškov
startnine za izbrane tekmovalce v kategoriji veterani, lahko to storijo sami.

303.7.2

Oskrbovani strelci: Tekmovalci, ki imajo takšno stopnjo invalidnosti, da ne morejo
streljati brez pomoči druge osebe, lahko streljajo v kategoriji oskrbovani strelci (član
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303.8

Ekipna in posamezna tekmovanja: WC in RC se odloča na podlagi dvojne IR 900 runde
(Double IR 900 Round), kjer se strelja eno rundo na dan tekom dveh (2) dni tekmovanja
skladno s temi tekmovalnimi pravili. Moški, ženske, mladinci, kadeti, veterani in
oskrbovani strelci streljajo skupaj, kjer tekmujejo za ločene ekipne in posamezne naslove
ter nagrade.
V dvoranah se WC in RC odloča v zadevni rundi, ki se jo strelja na 25 metrov IR 600
rundi, na 18 metrov IR 600 rundi, na 10 metrov IR 400 rundi.

303.9

Predstavniki ekip: Vsako sodelujočo nacionalno ekipo zastopa vodja ekipe (NTM). NTM
je lahko tekmovalec ali pa ne. NTMji na splošno zastopajo svojo ekipo v vseh zadevah,
povezanih s prvenstvom.
NTMji naj:
a. po prihodu čimprej stopijo v stik z OC,
b. po potrebi sodelujejo na sestanku vodij ekip, in
c. spremljajo svoje ekipe med pregledom opreme.
NTMji zastopajo svoje ekipe v primeru sporov bodisi pri OC ali pri Mednarodnem
sodniškem komiteju (IJC). Vsako nacionalno ekipo lahko zastopa pomočnik vodje ekipe
(trener).
Ena oseba lahko sočasno dela kot NTM za največ dve (2) zvezi.

304

PRAVICA DO SODELOVANJA IN DRŽAVLJANSTVO

304.1

Samo ekipe in posamezniki, ki so člani zveze, ki je članica IAU in je izpolnila vse svoje
obveznosti do IAU, bodo nastopili na tekmovanjih, ki jih odobri IAU.

304.2

Upravičenost: Da je samostrelec kot član nacionalne ekipe upravičen do nastopa na
tekmovanjih, ki jih odobri IAU, mora posedovati veljaven potni list države, katere član
nacionalne ekipe je; ali če je član druge nacionalne ekipe, je moral v novi državi bivati
vsaj eno leto in mora imeti pisno dovoljenje zveze članice, če obstaja, države, iz katere
ima veljaven potni list. Državljani zveze gostiteljice, ki nimajo veljavnih potnih listov,
morajo TC predložiti drug dokaz o svojem državljanstvu ali prebivališču.

304.2.1

Uradno osebje ekip, ki sodelujejo na prvenstvih, morajo upoštevati ta pravila.

304.2.2

Normativi: Na WC lahko nastopijo samo tekmovalci, ki so dosegli naslednje povprečne
normative za enojno IR 900 rundo (Single IR 900 Round) (za oskrbovane strelce ni
določeno):
Moški
Ženske
Mladinci
Kadeti
Veterani

770 točk
740 točk
740 točk
730 točk
740 točk

Zgolj pri dvoranskem WC lahko nastopijo le tekmovalci, ki so dosegli naslednje povprečne
normative za enojno IR 300 rundo:
Moški

280 točk
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Ženske
Mladinci
Kadeti
Veterani
304.3

275 točk
275 točk
270 točk
275 točk

Gostujoči tekmovalci: Na WR in CR so kot gostje lahko povabljeni samo tekmovalci iz
držav, ki še niso članice IAU. Takšna vabila lahko izda le IAU Izvršni komite. Gostujoči
tekmovalci lahko tekmujejo kot posamezniki ali celotne ekipe in so upravičeni do posebnih
nagrad.
Zaradi sodelovanja gostujočega tekmovalca ne bodo na slabšem prave IAU zveze
članice, katerih tekmovalci imajo prednost v zvezi z razpoložljivostjo tarč.
IAU Field TC bo vse gostujoče tekmovalce ocenil v kategorijah sposobnosti, varnosti in
poznavanju teh pravil.

305

DOPING KONTROLA

305.1

Na tekmovanjih, ki jih odobri IAU, se doping kontrola izvaja na zahtevo IAU izvršnega
odbora ali OC gostiteljice. Laboratorij in objekte kontrolnega centra, ki bo izvajal doping
analize, mora odobriti medicinska komisija (enota za kontrolo dopinga) nacionalnega
olimpijskega komiteja zveze gostiteljice, prav tako pa morajo biti njihove smernice
sprejete po uradni poti. OC gostiteljice je odgovoren za stroške testiranja drog. Število
testov, ki jih je potrebno opraviti, določi IAU EC. Na tekmovanjih, ki jih odobri IAU,
zmagovalec WC ali RC v vsaki kategoriji in še en z žrebom določen strelec izmed
prvih osmih tekmovalcev.

305.2

Doping: je uporaba in/ali distribucija tekmovalcu določenih snovi, ki lahko umetno
izboljšajo tekmovalčevo fizično in/ali mentalno stanje in tako izboljšajo njegov nastop kot
samostrelca. Doping je prepovedan pri streljanju s samostrelom, kadar se strelja za
namene IAU.
PREPOVEDANE doping snovi vključujejo droge na trenutnem seznamu, ki ga je izdal
IOC in objavil IAU, npr. skupina drog, znanih kot BENZODIAZEPINI. Katerakoli druga
droga ali skupina drog, ki jih od časa do časa določi medicinska komisija IOC.
Medicinski ukrepi: Samostrelec, ki tekmuje na tekmovanju, ki ga odobri IAU, se mora
strinjati, da opravi takšne medicinske teste ali preglede, kakor jih lahko zahtevajo IAU,
organizatorji tekmovanja ali zakoni države, v kateri poteka tekmovanje.

305.4

Izjava strelca: Od vsakega sodelujočega samostrelca se bo zahtevalo, da podpiše
izjavo, s katero potrdi svoje poznavanje predpisov in kazni IAU doping kontrole. Obliko
besedila takšne izjave določi IAU izvršni odbor.
Izjava uradnih oseb: Od NTM, odgovornega za vsakega tekmovalca, bo zahtevan
sopodpis vseh ustreznih izjav strelca.

305.5

Medicinski testi: Vsakega tekmovalca, ki bo zavrnil zahtevan medicinski test ali se mu
bo dokazalo, da je kršil te določbe o doping kontroli, se DISKVALIFICIRA. Trajanje
diskvalifikacije bo določil IAU EC. Vsakršne rekorde ali naslove s prvenstev, ki jih je osvojil
tak samostrelec, se vrne za ponovno podelitev. Vsaka uradna oseba, ki se jo spozna kot
kršitelja teh pravil, bo izgubila akreditacijo. Vse takšne dogodke bo zveza, ki je odgovorna
za organizacijo tekmovanja, poročala IAU EC.
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305.6

Rezultati testov drog: OC gostiteljice bo predložil kopije uradnih rezultatov testa drog
predsedniku TC v roku enega (1) meseca po tekmovanju.

306

STARTNINE ZA TEKMOVANJA

306.1

Na WC in RC znaša najvišja startnina (vključno s pristojbinami za ekipo, posameznika in
kontrolo dopinga) 150 CHF (ali ekvivalent v drugi valuti) na tekmovalca. Za ekipna
tekmovanja ni dodatnih startnin.
Kjer tekmovalni program vključuje otvoritveno tekmovanje, npr. enojna IR 900 runda ali IR
600 v dvorani in IR 400 runda, lahko OC zaračuna dodatno startnino pod pogojem, da
vsak tekmovalec na takem tekmovanju dobi nagrado v vrednosti 30 CHF.
Zveze gostiteljice, ki želijo višje startnine, morajo pridobiti pisno odobritev s strani IAU EC
in se od njih zahteva, da upravičijo te višje startnine.

306.1.1

Nobenemu tekmovalcu se ne bo dovolilo sodelovanje na kateremkoli tekmovanju, če OC
do večera pred prvim tekmovalnim dnem ni prejel ustrezne startnine.

307

VABILA ZA TEKMOVANJE IN PRIJAVNI OBRAZCI

307.1

Obvestilo: Ko IAU EC odobri tekmovanje, mora OC vsaj šest (6) mesecev pred
tekmovanjem izdati pisno obvestilo o WC, RC, IC in CE (čl. 301). Takšno obvestilo se
pošlje vsem zvezam članicam Field divizije(in ostalim, po naročilu IAU EC), članom IAU
EC in TC, častnim članom in mora vsebovati:
a.
Ime tekmovanja
b.
Kraj in datum tekmovanja
c.
Ime in poštni naslov OC
d.
Startnine za posameznike
e.
Zaključni datum prijav
f.
Predhodne ureditve namestitve, in
g.
Predhodni prijavni obrazec za pokalna tekmovanja

307.2

Program: Dva (2) meseca pred tekmovanjem mora biti vsem sodelujočim zvezam poslan
dokončni program. Program mora vsebovati naslednje informacije:
a.
Podroben program streljanja, vključno s pripravo treninga
b.
Urnik tekmovanja
c.
Začasen poimenski seznam tekmovalcev
d.
Seznam nagrad in posebnih nagrad, in
e.
Dnevni red kakršnegakoli uradnega sestanka(ov)

307.2.1

Informacije, navedene v čl. 307.2 zgoraj, morajo biti poslane tudi vsem prejemnikom
originalnega obvestila (čl. 307.1). Vse takšne informacije morajo biti poslane uradnim
kontaktnim osebam, kot so navedene v trenutnem IAU seznamu naslovov (na voljo na
sedežu IAU).

307.3

Prijavni obrazci: Nacionalne zveze se morajo preko obrazcev, ki jih za ta namen (čl.
307.1) izda OC, prijaviti vsaj tri (3) mesece pred datumom tekmovanja. Vse prijave mora
ustrezno podpisati pooblaščena uradna oseba zveze, ki se prijavlja.
Zaželeno je, da se takšnim prijavam doda primerne startnine.

307.4

Končni seznam z imeni tekmovalcev v ekipnih in posameznih tekmovanjih mora biti pisno
posredovan OC, najkasneje do večera pred uradnim vadbenim dnem (čl. 320).
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308

MEDNARODNO TEKMOVANJE, NASLOVI IN NAGRADE

308.1

Ekipno tekmovanje: Ekipa z najvišjim skupnim rezultatom enojne IR 900 runde, ki se jo
strelja prvi dan tekmovanja, se razglasi:
Na WC:
Svetovni ekipni prvak
Na RC:
Regionalni ekipni prvak

308.2

Tekmovanje posameznikov: Tekmovalce (moški/ženske/mladinci/kadeti/veterani,
oskrbovani strelci) z najvišjim skupnim rezultatom za dvojno IR 900 rundo ali katerokoli
dvoransko, streljano eno samo rundo na dan plus finalno serijo, se razglasi:
Na WTC:
Svetovni prvak (moški/ženske/mladinci/kadeti/veterani, oskrbovani strelci)
Na RTC:
Regionalni prvak (moški/ženske/mladinci/kadeti/veterani, oskrbovani
strelci) gl. IAU 50m pravila za finalno rundo čl. 350.

308.2.1

Mladinsko in kadetsko tekmovanje: Tekmovalce v starostni skupini manj od 18 let se
razvrsti med kadete. Tekmovalci so do tovrstnih nagrad upravičeni pod pogojem, da na
prvi tekmovalni dan NISO dosegli starosti 18 let. Zveza lahko tekmovalca iz starostne
skupni mlajših od 18 let prijavi za tekmovanje med mladinci, moškimi ali ženskami, ne pa
med veterani (čl. 308.2.2). Ti tekmovalci bodo uvrščeni v izbranih kategorijah v
posameznem in ekipnem tekmovanju.

308.2.2

Tekmovalce v starostni skupini manj od 21 let se razvrsti med mladince. Tekmovalci so
upravičeni do tovrstnih nagrad pod pogojem, da na prvi tekmovalni dan NISO dosegli
starosti 21 let. Zveza lahko tekmovalca iz starostne skupine mlajših od 21 let prijavi za
tekmovanje med moškimi ali ženskami, vendar ne med veterani (čl. 308.2.2). Vsi kadeti in
mladinci morajo ob registraciji na tekmovanju predložiti dokaz o svoji starosti.
Razlikovanja med moškimi in ženskami ni.

308.2.2

Tekmovanje veteranov:
Tekmovalce, ki so dosegli starost petinpetdeset (55) let na ali pred prvim dnem
tekmovanja, se lahko razvrsti med veterane. Vsi veterani morajo bo registraciji na
tekmovanju predložiti dokaz o svoji starosti. Razlikovanja med moškimi in ženskami ni.

308.2.3

Tekmovanje oskrbovanih strelcev:
Tekmovalce, ki imajo takšno stopnjo invalidnosti, da ne morejo streljati brez pomoči druge
osebe, se lahko razvrsti med oskrbovane strelce.

308.3

Medalje: Na WC in RC se skladno s čl. 308.1 in 308.2 podeli naslednje nagrade:
Zlate medalje: se dodeli posameznikom med moškimi, ženskami, mladinci, kadeti,
veterani ali oskrbovanimi strelci, prav tako pa tudi moškim ekipam, ženskim ekipam,
mladinskim ekipam, kadetskim ekipam veteranskim ekipam ali ekipam oskrbovanih
strelcev (čl. 303.2), ki so dosegli najvišji rezultat.
Srebrne medalje: se dodeli posameznikom med moškimi, ženskami, mladinci, kadeti,
veterani ali oskrbovanimi strelci, prav tako pa tudi moškim ekipam, ženskim ekipam,
mladinskim ekipam, kadetskim ekipam veteranskim ekipam ali ekipam oskrbovanih
strelcev (čl. 303.2), ki so dosegli najvišji rezultat.
Bronaste medalje: se dodeli posameznikom med moškimi, ženskami, mladinci, kadeti,
veterani ali oskrbovanimi strelci, prav tako pa tudi moškim ekipam, ženskim ekipam,
mladinskim ekipam, kadetskim ekipam veteranskim ekipam ali ekipam oskrbovanih
strelcev (čl. 303.2), ki so dosegli najvišji rezultat.
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308.4

Nagrade za so delovanje: Vsi tekmovalci in uradne osebe prejmejo nagrado za
sodelovanje, s katero se označi njih udeležbo na določenem tekmovanju, ki ga odobri
IUA. Takšne nagrade lahko nosijo emblem IAU, gostitelja organizatorja in/ali tekmovalni
logotip. Podelitev nagrad za sodelovanje za tekmovalce, sodnike in IAU uradno osebje je
omejena na prisotne. Po presoji OC lahko tovrstne nagrade prejmejo tudi člani OC,
točkovalci in osebje na polju.

308.5

Posamezne WC in RC medalje za vse kategorije priskrbi IAU. IAU EC prispeval 50%
cene, preostalih 50% pa plača OC.
Strošek ekipnih nagrad, posebnih nagrad za zmagovalce v vsaki kategoriji in medalje za
sodelovanje poravna OC.

309

REZULTATI MEDNARODNEGA TEKMOVANJA

309.1

Med WC in RC se trenutne sezname rezultatov objavi tako, da jih lahko vidijo tekmovalci
in gledalci.

309.1.1

Pred podelitvijo medalj se objavi popoln seznam z rezultati (čl. 336).

309.2

Po koncu tekmovanj se mora kopijo končnih rezultatov, ki jih pregleda in podpiše
predsednik IAU TC, karseda hitro izročiti vsem uradnim osebam in tekmovalcem, a ne
kasneje kot istega dne. Seznam rezultatov mora vsebovati tako ekipne kot posamezne
rezultate skupaj s podrobnostmi o doseženih razdaljah (čl. 313.4).

310

REKORDI

310.1

SVETOVNI REKORDI (posamezni in ekipni) se lahko dosežejo v vseh s strani IAU
priznanih moških, ženskih, mladinskih, kadetskih in veteranskih kategorijah ter v kategoriji
oskrbovanih strelcev na WC, RC, IC in CE, ki so bila izvedena skladno s temi pravili.

310.2

REGIONALNE REKORDE se prizna samo, če so bili doseženi na WC, RC, IC ali CE in
pod pogojem, da so bila takšna tekmovanja izvedena skladno s temi pravili.

310.3

SVETOVNE IN REGIONALNE REKORDE se prizna za naslednje rezultate rund in
doseženih razdalj:
Ekipni rekordi: IR 900 runda, 25 in 18 metrov IR 600 runda, 10 metrov IR 400 runda.
Posamezni rekordi: IR 900 runda, IR dvojna runda skupaj s finalno serijo, v dvorani 25
metrov in 18 metrov IR 600 enojna in dvojna runda skupaj s finalno serijo, 10 m IR 400
enojna in dvojna runda skupaj s finalno serijo.
Rezultati na posameznih razdaljah: 65m, 50m, 35m, 25m, 18m in 10m

310.3.1

Rekordi se lahko dosežejo le v kategorijah, v katerih je tekmovalec nastopil, npr.
mladinski tekmovalec lahko doseže le mladinski rekord, če strelja v kategoriji mladincev,
čeprav je lahko streljal boljši rezultat, kot je trenutni moški, ženski ali veteranski rekord.

310.4

Točkovanje se opravi v strogi skladnosti s čl. 325 teh pravil.

310.5

Svetovni in regijski rekordi se bodo shranjevali v register, ki ga vzdržuje TC. Seznami z
rekordi naj bi se v razumnih intervalih razdeljevalo zvezam članicam.
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310.5.1

Zahtevki za svetovne rekorde: samostrelec mora vložiti zahtevo za nov svetovni rekord
predsedniku Field TC v roku enega (1) meseca po tekmovanju.
Takšno(e) zahtevo(e) mora podpreti s/z: originalnim listom(i) rezultatov, ustrezno
podpisanim na dan tekmovanja s strani samostrelca, DOS in predsednika OC; kopijo
uradnega seznama rezultatov.
Če so zgornje zahteve izpolnjene in je potrdilo o samostrelčevem testu drog NEGATIVNO
(kjer se uporablja), predsednik TC ratificira rekord in v roku enega (1) meseca po prejemu
rezultatov testa drog obvesti samostrelca in zvezo gostiteljico o tem ukrepu.

311

MEDNARODNI SODNIKI
gl. tudi ločeno publikacijo, „Judges' Guidelines“.

311.1

Za izbor treh (3) mednarodnih sodnikov (IJ) in DOS (ki bo tudi IJ) za WC, RC, IC in CE
je odgovoren TC skupaj z OC. IAU potrdi vsa imenovanja. IJ in DOS so izbrani iz TC
seznama odobrenih IJ.

311.1.1

Na IC in CE morata biti imenovana vsaj en (1) IJ in DOS (ki bo IJ).

311.1.2

Mednarodni komite sodnikov: Predsednik TC bo avtomatsko predsednik IJC na WC in
RC ali pooblaščen kako drugače. Odločitve, sprejete s strani IJC/IJ, bodo s preprosto
večino in bodo zavezujoče za vse strani, razen določbe iz pravic do pritožb, ki so
vsebovane v čl. 336 in čl. 337.

311.1.3

OC je odgovoren za plačevanje stroškov lokalnih prevozov in bivanjskih stroškov IJ. Če je
možno, naj zveza zadevnim IJ plača del nastalih potnih stroškov.

311.1.4

Uniforma: Na WC in RC naj bodo vsi IJ oblečeni v sive hlače/krila in IAU srajce/bluze
(kakor občasno določi TC), IAU kravato za moške/ženske, nosijo pa naj tudi uradno
akreditacijo, ki jo izda TC.

311.2

Dolžnosti: IJ opravlja naslednje funkcije:
a. Preveri postavitev in izmere strelnega polja kakor tudi primernost vse opreme,
povezane s poljem na dan pred prvim dnem tekmovanja, in pot potrebi tudi kasneje.
b. Nadzoruje natančen pregled opreme vseh tekmovalcev za skladnost s (čl. 326) in (čl.
327) na dan pred začetkom tekmovanja in po potrebi med tekmovanjem.
c. Preveri izvedbo streljanja in zapisovanja rezultatov.
d. Posvetuje se z DOS o vprašanjih glede streljanja, vključno s prekinitvijo streljanja
zaradi vremenskih pogojev, resne nesreče ali drugega nepredvidenega dogodka, in
zagotovi, če je le mogoče, da se vsakodnevni program zaključi tisti dan.
e. Obdela kakršnekoli večje spore ali pritožbe, do katerih lahko pride, vključno z
določitvijo vrednosti rezultata puščic, ki so na meji dveh točkovnih območij.
f. Podpiše z inicialkami (z rdečim črnilom) vse popravke na listu z rezultati.
g. Sproži premik naprej zaustavljalnega dela tarč in preveri pravilno premestitev in
poravnavo zaustavljalnega dela tarč na ustrezni črti tarč (čl. 314.1.3).
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h. Izvede postopke, opisane v čl. 325 in 328, ki zahtevajo prisotnost IJ.
i. Po potrebi nadzira in daje napotke sodnikom v polju.
311.3

Vodja streljanja (DOS): DOS je odgovoren za naslednje dolžnosti:
a. Ureja časovno usklajenost koncev in s piščalko ali drugo primerno zvočno napravo
nadzira streljanje, in kontrolira dejanja vseh tekmovalcev, kot je definirano v čl. 321.
b. Nadzira uravnavanje vizualnih signalov časovne kontrole (VTCS).
c. Vpeljuje in uveljavlja varnostne ukrepe, za katere misli, da so potrebni, izvaja nadzor
nad sistemi za obveščanje javnosti, dejavnostjo fotografov, publike in na splošno ohranja
mir.
d. Zagotavlja spoštovanje ustrezne časovne omejitve za streljanje serije (end) treh (3)
puščic in da so bili vse puščice potegnjene iz zaustavljalnega dela tarč pred streljanjem
naslednje serije.
e. V sodelovanju z IJ po potrebi prekine streljanje iz varnostnih ali katerih drugih razlogov.

312

POLJSKI SODNIKI/SODNIKI V POLJU (FJ)
gl. tudi na ločeno publikacijo „Judges' Guidelines“.

312.1.1

Za izbor sodnikov (FJ) za WC, RC, IC in CE je odgovoren OC, potrdi pa ga TC.

312.1.1

FJ se imenuje v razmerju eden (1) FJ na vsakih deset (10) tekmovalcev ali del njih. FJ bo
pod nadzorom IJC.

312.1.2

Sodniki ne sodelujejo pri streljanju.

312.1.9

Na WC in RC je zaželeno, da so imajo vsi sodniki spodnji del oblačil siv, zgornji del oblačil
ali kratek plašč pa naj bo rdeč. Ne glede na vse pa naj bodo vsi FJ oblečeni podobno.

312.2

Sodniki so odgovorni za naslednje dolžnosti:
a. Zamenjavo obrabljenih lic ali zaustavljalnih delov tarč.
b. Nadzor in merjenje časa tekmovalcem, ki so bistveno popravili opremo.
c. Razrešitev manjših sporov in splošno pomoč DOS.
d. Nadzor nad premikom naprej zaustavljalnih delov tarč po končanju vsake razdalje in
pravilno premestitev zaustavljalnih delov tarč na ustrezno črto tarč pod nadzorom IJ.
e. Z inicialkami podpišejo vsakršne popravke na liste z rezultatom.

313

URADNI TOČKOVALCI, REZULTATI IN TABLE Z REZULTATI

313.1

Na WC in RC, ki jih odobri IAU, se določi neodvisne točkovalce, razen če ni predsednik
TC odobril drugačne ukrepe. En (1) točkovalec bo določen za vsake štiri (4) tekmovalce.
Takšne točkovalce bo izbral OC in ne bodo smeli sodelovati pri streljanju. Če na WC in
RC ni točkovalcev, lahko točkujejo strelci. Prvi strelec iz skupine štirih strelcev je
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odgovoren za točkovanje na prvi razdalji, drugi strelec na drugi in tretji strelec na tretji
razdalji IR 900 runde.
313.2

Dolžnosti zapisovalcev rezultatov so naslednje:
a. Vsakemu točkovalcu so dodeljene štiri (4) sosednje tarče (tj. tekmovalci). Točkovanje
se prične na levi tarči od dodeljenih in se nadaljuje proti desni.
b. Točkovalci izvajajo svoje dolžnosti pod nadzorom IJ. Vsakršno vprašanje ali spor glede
točkovanja se naslovi na IJC, ki poda končno odločitev.
c. Vrednosti rezultatov se vnese na uradne liste z rezultati v padajočem vrstnem redu
vrednosti za vsako puščico, kot je zaklical tekmovalec, ki mu puščice pripadajo. Preostali
trije (3) samostrelci, ki so dodeljeni točkovalcu, preverijo vrednost vsake klicane puščice
in tudi preverijo, če je bil storjen ustrezen vnos na pravi list z rezultati.
d. Točkovalcu je PREPOVEDANO točkovati tarčo sorodnika.
e. Po vsakem zaključku razdalje se dodelitev točkovalcev rotira.

313.3

Tabla z rezultati: Po vsaki seriji se skupni seštevek vsaj prvih osmih (8) tekmovalcev v
vsaki kategoriji kot moški, ženske, mladinci, kadeti, veterani in oskrbovani strelci zapiše
na veliko tablo z rezultati (čl. 314.1.1.1), ki je vidna tako tekmovalcem kot gledalcem.

313.4

Po koncu dnevnega streljanja OC objavi rezultat vsakega tekmovalca za vsako razdaljo
kot tudi končni skupni dosežek. Po koncu tekmovanja OC ne objavi samo rezultatov
tistega dne pač pa skupni rezultat vsakega tekmovalca.
OC izračuna tudi rezultat vsake nacionalne ekipe. Te rezultate, ki jih ustrezno overi OC,
se razdeli:
a. prisotnim članom IAU EC;
b. mednarodnim sodnikom;
c. vodji streljanja;
d. vodjam ekip;
e. novinarjem.

313.5

Neodvisni točkovalci naj:
a. bodo pod nadzorom glavnega točkovalca. Glavni točkovalec naj ne sodeluje pri
dejanskem točkovanju, pač pa naj bo odgovoren za vodenje in delo točkovalcev.
b. bodo oblečeni v uradno uniformo, prednostno bel spodnji del oblačila in rumen zgornji
del oblačila. Takšno oblačilo ima lahko znak sponzorja, vendar samo v primeru, da se drži
IOC odločb glede komercialnega oglaševanja.
c. se držijo skladno s pomembnostjo in spektaklom prvenstev, ki jih odobri IAU; korakanje
na in iz polja ob pričetku in koncu točkovanja vsakega dne.

313.8

Točkovanje za finalne discipline: gl. Pravila za finala, čl. 350.

314

ZUNANJA RAZPOREDITEV POLJA

314.1

Na WC in RC se velikost strelskega polja določi glede na število tekmovalcev, tj. števila
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tarč.
Opomba: Kjer je streljanje omejeno na površino športnega štadiona, je za namen
načrtovanja največje število tarč (tekmovalcev), ki se jih lahko oskrbi, 120.
Vsi tekmovalci streljajo na istem polju (moški, ženske, mladinci, kadeti, veterani in
oskrbovani strelci) na tarče, postavljene na razdaljah, določenih v (čl. 318.1).
314.1.1

Strelišče naj bo kvadratno in vsaka razdalja natančno izmerjena iz točke navpično pod
središčem „Gold“ vsake tarče do strelne črte. Razdalje naj bodo znotraj +/-10 cm
absolutnih razdalj, določenih v čl. 318.2.

314.1.2

Črte naj bodo na polju označene z apnom za beljenje ali z belim označevalnim trakom na
način: črte tarč na vsaki razdalji, strelna črta, čakalna črta. Strelni pasovi naj bodo
označeni pod kotom 90 stopinj glede na strelne črte in črte tarč. Pasovi naj bodo
razmaknjeni vsaj 6 metrov. En (1) dodaten pas, 10 metrov širok (najmanj), je označen za
vsak komplet VTCS.

314.1.3

Zaustavljalni deli tarč naj bodo postavljeni na ustrezni črti tarč na stojalih pod kotom med
10 in 15 stopinjami glede na navpičnico, pod pogojem, da so vsa stojala postavljena pod
istim kotom. Središče kroga 10 („Gold“) naj bo 130 cm +/-5 cm nad tlemi. Vsak del
zaustavljalne tarče, ki lahko poškoduje puščico, naj bo prekrit.
Postavitev A: Kjer streljanje poteka v eni (1) skupini na enojnih zaustavljalnih tarčah (eno
lice tarče), znaša najmanjša razdalja med središči zaustavljalnih tarč 1,5 metra, tj. največ
4 enojne zaustavljalne tarče na en strelni pas.
Postavitev B: Kjer streljanje poteka v dveh (2) skupinah na dvojnih zaustavljalnih tarčah
(dve lici tarče), znaša najmanjša razdalja med središči zaustavljalnih tarč 1,5 metra, tj.
največ 4 dvojne zaustavljalne tarče na en strelni pas. Postavitev B se lahko uporabi tudi
za eno (1) skupino, pod pogojem se uporabi samo dve (2) dvojni zaustavljalni tarči za
vsakih šest (6) metrov pasu.
gl. sliko 314-1.

314.1.4

Za razdalje 35 metrov naj bo višina dveh nižjih središč vsakega kompleta treh točkovnih
lic (čl. 317.1.1) 121 cm +/-5 cm nad tlemi.

314.1.5

Vsaka tarča naj bo oštevilčena. Številke tarč (čl. 316.3) so lahko pritrjene nad
središčem vsakega lica tarče (a ne sme prekrivati lica tarče).

314.1.6

Vsaka zaustavljalna tarča naj nosi vetrno zastavo. Zastave naj bodo postavljene 40
cm nad bodisi središčem zaustavljalne tarče ali vrha table s številko tarče (gl. sliko 3141). Vetrne zastave naj bodo postavljene kot je prikazano na sliki 316-1.

314.1.7

Točke na strelni črti, ki so neposredno nasproti centra vsake zaustavljalne tarče, naj bodo
ustrezno označene in oštevilčene.

314.1.8

Na WC in RC naj bo VTCS nameščen na obeh straneh strelnega polja (če je potrebno,
naj bo tretji signal postavljen na sredini terena) tako, da lahko vsi tekmovalci na strelni črti
vidijo VTCS. Signali (čl. 316.5) naj bodo postavljeni v prazen pas (ki je predviden v ta
namen) na razdalji 35 m pred strelno črto.

314.1.9

Na WC in RC naj bo strelna črta fiksna, opornike pa se premaknje naprej za vsako
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razdaljo.
314.1.10

Okoli polja naj bodo postavljene primerne pregrade, da se gledalcem prepreči
vstop na nevarno območje. Takšne pregrade naj bodo vsaj deset (10) metrov za
čakalno črto in vsaj šestdeset (60) metrov za osnovno črto tarč. Pregrade naj bodo
postavljene tako, da gledalcem preprečijo prehod mimo tekmovalčevega vidnega polja, ko
je le-ta na strelni črti. Pregrade ob straneh strelnega območja morajo biti vsaj dvajset (20)
metrov za koncem črt tarč, strelnih črt in čakalnih črt.

314.1.11

Na WC in RC naj bo postavljena velika tabla z rezultati (tabla z vodilnimi) tako, da je
vidna tekmovalcem in gledalcem (čl. 313.3).
Slika 314.1

postavitev polja (gl. čl. 314)

314.1.13

Na WC in RC naj bodo za čakalno črto za vse tekmovalce in uradne osebe sedišča in če
je možno tudi primerno zavetje.

314.1.13

Za DOS naj bo pripravljen dvignjen stol ali platforma, nameščen med strelnimi in
čakalnimi črtami, tako da ima lahko DOS neoviran pogled na strelne in čakalne črte. Ta
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položaj, če je le mogoče, naj bo na sredini tekmovalnega polja. Gl. tudi „Guidelines for
Organisers of World & Regional Championships“.
314.2

Prizorišče, oprema in objekti na WC, RC, IC in CE:

314.2.1

Na vseh WC, RC, IC ali CE, ki jih odobri IAU, naj bo površina za turnir jasno razdeljena
na:
a. Strelno polje
b. vadbeno polje (če so zagotovljeni ločeni objekti za vadbo)
c. Območje(a) za gledalce in navdušence
Območje za gledalce mora biti jasno obdano s pregradami.

314.2.2

WC, RC, IC ali CE, ki jih odobri IAU, morajo potekati na odprtem polju, areni ali štadionu.

314.2.3

Primerni sanitarni objekti tako za moške kot za ženske naj bodo primerno oddaljeni od
strelskega polja.

314.2.4

Za IAU vodstvo, vodje ekip in uradne goste naj bo na WC in RC na vidnem mestu na
prostoru za gledalce predvideno območje s sedeži in zaščito pred vremenskimi vplivi. V
bližini te glavne tribune naj stojita stebra za zastavi IAU in zveze gostiteljice skupaj z
dovolj velikim številom stebrov za vse sodelujoče države, ali pa na tleh nameščeno
stojalo, na katerem so prikazane vse državne zastave sodelujočih zvez.

314.2.5

Na WC, RC, IC in CE naj OC za podelitev nagrad priskrbi oder za zmagovalce, ki je
postavljen pred glavno tribuno. Srednja stopnica naj bo visoka 60 cm, ostali dve stopnici
pa 30 cm. Vse stopnice naj bodo dovolj široke, da lahko na njej stojijo vsi člani vsake
ekipe, ki prejme nagrade.

314.2.6

Na WC in RC naj OC pripravi dve (2) sobi ali primerno začasno zavetje, ki je na razpolago
IAU vodstvu, IJ in FJ.

314.2.7

Na WC in RC naj bo na voljo sistem za obveščanje javnosti. Priporoča se, da so IJ, FJ in
DOS opremljeni z dvosmerno radijsko opremo za boljšo komunikacijo.

314.2.8

OC mora priskrbeti primerne objekte za doping kontrolo, kot lahko zahtevajo organi zveze
gostiteljice.

314.3

Smer streljanja naj leži znotraj +/-20 stopinj od severa ne severni polobli in obratno na
južni polobli.

314.4.

Postavitev finalne discipline: gl. pravila za finale, čl. 350.

315

DVORANSKA POSTAVITEV

315.1

Lica tarč s tremi točkami: Dovoljena je uporaba treh (3) ločenih lic tarč (tj. en (1) strel na
eno lice).
Na razdalji 18 metrov v dvorani morajo biti uporabljene 25 cm 3-točkovna lica tarč s
polnimi krogi (gl. 315.1.1).
Na razdalji 25 metrov v dvorani morajo biti uporabljena 40 cm 3-točkovna,
zmanjšana lica tarč (gl. 317.1.1).
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Dimenzija „A“ za 25 cm tarče z 10 polnimi krogi = 260mm
Dimenzija „B“ za 25 cm tarče z 10 polnimi krogi = 260mm
Dimenzija „A“ za zmanjšane 40 cm tarče = 210mm
Dimenzija „B“ za zmanjšane 40 cm tarče = 190mm
315.1.1

Zaustavljalne tarče so lahko postavljen pod katerimkoli kotom med navpičnico in 10
stopinjami vstran od smeri streljanja. Vse zaustavljalne tarče morajo biti poravnane na
podoben način.

315.2

Označbe strelišča so podobne tistim pri zunanji postavitvi polja (čl. 314.1.2). Če prostor
ne dovoljuje, se lahko čakalno črto izpusti.

315.3

V vseh drugih pogledih naj se uveljavlja ta pravila.

315.4

Osvetlitev lic tarč: vpliv osvetlitve na lica tarč je pomemben, pa najsi gre za naravno ali
umetno osvetlitev. Prizadevati si je treba za zmanjšanje senc puščic.

315.5

Razdalje od tal do spodnjih dveh središč kroga 10 („Gold“) vsake od 3-točkovne tarče naj
bo 121 +/-5 cm.
Slika 315.1.1 Dvorana 18m: 25cm 3-točkovno lice tarče s polnimi krogi

od tal do središč
spodnjega para „gold“
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Krog Φ
10 = Φ25 mm
9 = Φ50 mm
8 = Φ75 mm
7 = Φ100 mm
6 = Φ125 mm
5 = Φ150 mm
4 = Φ175 mm
3 = Φ200 mm
2 = Φ225 mm
1 = Φ250 mm
315.6

Barva
zlata
zlata
rdeča
rdeča
modra
modra
črna
črna
bela
bela

Varnostni ukrepi: varnostni ukrepi za tarčami zahtevajo posebno pozornost, tj.
zagotovitev posebnih zaustavljalnih mrež.
Slika 314.2

Lice tarče za zunaj 65 m / 50 m / finale 50 m

Krog Φ
10 = Φ60 mm
9 = Φ120 mm
8 = Φ180 mm
7 = Φ240 mm
6 = Φ300 mm
5 = Φ360 mm
4 = Φ420 mm
3 = Φ480 mm
2 = Φ540 mm
1 = Φ600 mm

Barva
zlata
zlata
rdeča
rdeča
modra
modra
črna
črna
bela
bela

316

PREDPISI V ZVEZI Z OPREMO

316.1

Zaustavljalni deli tarče: naj bodo oblikovani tako, da učinkovito zaustavijo puščice brez
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prehoda in ne da povzročijo nepotrebne škode na puščicah.
316.1.1

Zaustavljalni deli tarč za zunanja strelišča: so lahko okrogli ali oglati z dolžino stranice
ali premerom med 85 in 128 cm.

316.1.2

Zaustavljalni deli tarč za dvoranska strelišča: so lahko okrogli ali oglati z dolžino
stranice ali premerom največ 128 cm ali nepretrgana stena iz primernega materiala.

316.2

Stojala za zaustavljalne dele tarč: naj bodo zasnovana tako, da zagotavljajo
oddaljenost središča zaustavljalnega dela 130 cm (+/-5 cm) od tal, pri čemer zmorejo
podpirati zaustavljalni del pod kotom med 10 in 15 stopinjami glede na navpičnico.

316.2.1

Stojala naj bodo varno pritrjena, zaustavljalni deli pa naj bodo pritrjeni na stojala, tako da
jih sunki vetra ne morejo odpihniti.

316.3

Številke zaustavljalnih delov (tarč): naj bodo kvadrati s stranico 30 cm, pri čemer naj
bo črna na rumeni podlagi izmenjaje se z rumenimi številkami na črni podlagi (npr. št. 1
črna na rumeni, št. 2 rumena na črni). Številke naj bodo pritrjene v skladu s čl. 314.1.5.
Točka na strelni črti, ki je neposredno nasproti zaustavljalne tarče, naj bo označena z
enako številko kot zaustavljalna tarča. Takšne točke naj bodo postavljene na tleh 2 metra
pred strelno črto, obrnjene proti tekmovalcem. Za tekmovanja v dvorani bodo te številke
postavljene 1 meter pred tekmovalcem, prilepljene na tla.

316.4

Vetrne zastave: narejene naj bodo iz kateregakoli svetlo obarvanega materiala (npr.
rumenega), ki je v kontrastu s splošnim ozadjem za zaustavljalnimi tarčami, in naj visijo
na kot črka T zasnovanem drogu, postavljenem nad središčem vsake zunanje
zaustavljalne tarče, a v skladu s (čl. 314.1.6). Izmere takšnih vetrnih zastav so določene
na sliki 316.1.

316.5

Vizualni sistem časovne kontrole (VTCS): Na WC, RC, IC in CE naj se uporablja enega
izmed naslednjih vizualnih sistemov časovne kontrole:

316.5.1

Plošče za kontrolo časa: plošče ne smejo biti manjše od 120 cm x 60 cm. Biti morajo
trdno nameščene, da se lahko zoperstavijo vetru, pri čemer pa se morajo zlahka obračati,
da pokažejo obe strani. Prva stran plošče naj bo črtana z 20-20cm širokimi trakovi, ki se
izmenjujejo v črni in rumeni barvi. Črte naj bodo pod kotom približno 45 stopinj glede na
tla. Hrbtna stran naj bo povsem rumena.

316.5.2

Luči za kontrolo časa: barve naj bodo RDEČA, ORANŽNA (RUMENA) in ZELENA, v
navedenem vrstnem redu, pri čemer je RDEČA vrhnja barva. Luči, postavljene na
strelnem polju morajo biti usklajene in nikoli naj ne bosta dve (2) različni barvi prikazani
sočasno. Luči so lahko povezane z zvočnim signalom (piščalka, sirena), da se jih upravlja
elektronsko, po potrebi pa mora biti na voljo tudi ročno pretikanje. Pripravljene naj bodo
tudi rezervne ročne naprave za časovno kontrolo (plošče), po čl. 316.5.1, če pride do
odpovedi električne energije ali okvare. gl. čl. 321.2.2 za hierarhijo signalov.

316.5.3

Kontrola z uro: Številke (zasloni) digitalnih ur naj ne bodo nižji od 30 cm, mora pa se jih
razbrati z razdalje 180 metrov. Vsebovati morajo mehanizme, ki omogočajo ustavljanje in
ponastavljanje, delujejo pa naj po principu odštevanja. Lahko pa se uporablja analogne
ure s krogom in enim kazalcem, ki se premika v smeri urinega kazalca. Lice naj bo
pobarvano z rdečimi, zelenimi in oranžnimi odseki. Čas, ko ura opravi en poln krog naj bo
tri (3) minute in dvajset (20) sekund, vsaka barva pa naj zavzema naslednji čas:
RDEČA
20 sekund
ZELENA
2 minuti 30 sekund
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ORANŽNA
30 sekund
Meja med RDEČO in ZELENO naj bo na položaju, kjer je običajno ura 12. Uro se mora
jasno razbrati z razdalje 180 metrov. Če pride do okvare ure, naj bodo pripravljene plošče
za kontrolo časa.
316.5.4

Naprave za kontrolo časa naj se nastavi v skladu s (čl. 314.1.8).

316.5.5

Če pride do razlike med vizualnim in zvočnim signalom, ima prednost ZVOČNI signal. gl.
VARNOST (332.3).

316.6

Različna oprema: naslednja oprema je obvezna za WC in RC in je priporočljiva glede na
pomembnost ostalih tekmovanj:
Slika 316.1

316.6.1

Določbe za vetrne zastave

A-B table: Kjer streljanje poteka v dveh (2) skupinah, naprava, ki prikazuje vrstni red
streljanja: A-B; B-A; A-B, itn. Črke naj bodo dovolj velike, da jih lahko razberejo vsi
strelci s svojih strelskih mest. Potrebni sta lahko dve ali več tabli. Velikost ozadja naj ne
bo manjša od 60 cm × 60 cm, črke pa naj ne bodo nižje od 40 cm, izmenoma z barvama
črne in rumene, tj. „A“ naj rumen na črni podlagi, „B“ naj bo črn na rumeni podlagi.

316.6.2.1 Signalne zastave: Za vsako tarčo naj se priskrbi rdeče ročne zastave, tako da lahko
tekmovalci pri tarči in tekmovalci na strelni črti signalizirajo sodniku v primeru spora oz.
okvare opreme. Za vsako tarčo naj se priskrbi dve (2) takšni zastavi. Zastave naj bodo
vsaj 40 cm dolge in 25 cm visoke, pritrjene na primeren ročaj.
316.6.2.2 Določbe za opremo za finale: gl. Pravila za finale, čl. 350.
317

LICA TARČ

317.1

Za mednarodno streljanje s samostrelom v tarče se uporablja štiri (4) velikosti okroglih lic
tarč, kot sledi:
Tekmovanja na prostem: Poln krog premera 60 cm in 40 cm zmanjšani tri (3) točkovni.
Tekmovanje v dvorani: Poln krog premera 25 cm in 40 cm zmanjšani 3 točkovni.
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Lica so razdeljena v pet (5) koncentričnih barvnih območij od sredine proti zunanjosti kot
sledi: ZLATA (rumena), RDEČA, SVETLO MODRA, ČRNA in BELA. Vsaka barva je s
tanko črto razdeljena v dve (2) enako široki območji, s čimer nastane deset (10) enako
širokih točkovalnih območji, merjeno iz sredine (zlata). Širina vsakega točkovalnega
območja znaša kot sledi:
3 cm širine na 60 cm licu tarče,
2 cm širine na 40 cm licu tarče, in
1,25 cm širine na 25 cm licu tarče
Natančno središče lica se imenuje „pin-hole“ in je označeno s križcem (+), katerega črte
naj ne bodo večje od 2 mm.
317.1.1

Na WC, RC, IC in CE, ki jih priznava IAU, se mora na razdalji 35 metrov uporabljati 40
cm 3-točkovna zmanjšana lica. Pri takšnih licih so točkovalni krogi 5 do 1 odstranjeni.
Najnižje točkovalno območje je tako 6 in je črno. Vsak „sklop“ sestavljajo tri majhna lica
na belem ozadju, razporejena simetrično v obliki trikotnika (gl. sliko 317.1.1). Nižji dve
središči (Gold) naj bosta razmaknjeni 210 mm, višje središče pa je 190 mm nad črto, v
kateri ležita nižji središči. Razdalja od tal do nižjih dveh središč znaša 121 cm (+/-5 cm).
Na dvoranskem WC in RC se mora na 18 metrov in 25 metrov uporabljati tri (3) točkovna
lica, pri čemer sta spodnji središči 121 +/-5 cm nad tlemi (gl. čl. 315.1).

317.1.2

Toleranca (premeri točkovalnih območij):
60 cm lice
40 cm lice
25 cm lice

+/- 1 mm
+/- 1 mm
+/- 0.5 mm

Merjeno na zunanjih ločilnih črtah med območji.
317.1.3

Ločilne črte območij naj ne presegajo širine 2 mm in naj povsem ležijo znotraj višjih
točkovalnih območij.
Slika 317.1.1 40 cm 3-točkovno lice tarče:
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317.1.4

Barve lica tarče naj bodo v skladu z naslednjimi barvnimi oznakami po Munsell-u:
ZLATA
RDEČA
SVETLO MODRA
ČRNA
BELA

5Y8/12
8.3 R3.9/13.5
5 B 6/8
N2
N9

317.1.5

Material za lica tarč: Lica tarč naj bodo izdelana iz nesijajnega papirja, ki je ojačan, da
se prepreči prezgodno trganje. Vsa lica naj bodo enotna in izdelana iz enakega materiala.
Tisk naj ne bo sijajen.

317.2

Točkovalne vrednosti za:
ZLATA (rumena)
RDEČA
SVETLO MODRA
ČRNA
BELA

Notranje območje 10, zunanje območje 9
Notranje območje 8, zunanje območje 7
Notranje območje 6, zunanje območje 5
Notranje območje 4, zunanje območje 3
Notranje območje 2, zunanje območje 1

317.3

Uradna lica: Uporablja naj se samo tista lica tarč, ki jih za uporabo licencira FITA. (To ne
velja za 25 cm).

318

MEDNARODNE RUNDE TARČ

318.1

Na WC, RC, IC in CE, ki jih odobril IAU, se strelja samo na prostem IR 1800 in IAU.
Rundo IR 1800 se strelja tekom dveh (2) dni tekmovanja za tri razdalje: 65m, 50m in 35
m, finalne runde pa se strelja tretji dan, skladno s členom 350.

318.1.1

Rundo IR 1800 se strelja samo dva dneva na razdaljah 65m, 50m in 35m na sledeč
način:
Dan „ena“ se prične na razdalji 65m, nato sledi 50m, zaključi pa se na 35m. 65m in 50m
se strelja na lica tarč s premerom 60cm, pri 35m pa se uporablja tritočkovno zmanjšano
lice tarče 40cm. Rezultati prvega dne (vse tri razdalje) določajo ekipne rezultate (čl.
303.2).
Ob pričetku razdalje 65m sta v 5 minutah dovoljeni dve (2) seriji treh (3) poskusnih
strelov. Ob pričetku razdalj 50m in 35m je dovoljena ena sama serija treh (3) poskusnih
puščic. Tovrstne poskusne serije se ne točkuje. Poskusne strele se strelja skladno s (čl.
323).
Dan „dva“ se začne na razdalji 35m, nato sledi 50m, zaključi pa se na 65m. Ob pričetku
na razdaljo 35m sta v 5 minutah dovoljeni dve (2) seriji treh (3) poskusnih puščic. Ob
pričetku razdalj 50m in 65m je dovoljena ena sama serija treh (3) poskusnih puščic.
Tovrstne poskusne serije se ne točkuje.
Kvalifikacije za finale posameznikov določajo rezultati IR 1800 po dveh (2) dneh, skladno
s členom 350.
Tretji dan WC, RC, IC in EC se strelja finalne runde, skladno s členom 350, in določijo
zmagovalce v kategorijah posameznikov IR 1800 rund.

318.2.1

Dvoranska IR 1200 (2x IR 600) runda sestoji iz 60 puščic na 18 ali 25 metrov, kjer se
uporablja 25 cm ali zmanjšano 40 cm lice. Najvišji možni rezultat je 1200 točk.
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Ob pričetku tekmovanja sta dovoljeni dve (2) seriji treh (3) poskusnih puščic; tovrstne
poskusne serije se ne točkuje.
Poskuse se strelja skladno s (čl. 323).
318.4

Dvoranske runde:
Naslednje dvoranske runde se lahko uporablja za tekmovanja v dvorani, ki jih odobri IAU
(čl. 301.5), in dopisne mednarodne tekme s samostrelom (International Target Crossbow
Mail Matches).
Opomba: Takšni dopisni rezultati ne bodo priznani kot WC ali RC rekordi.

318.4.1

IAU 18 m 600 runde:
60 tekmovalnih puščic z 18 m, kjer se uporablja 25 cm lice s polnimi krogi.
Možno je osvojiti 600 točk. V vsaki seriji se izstreli tri (3) puščice. Ob pričetku runde sta
dovoljeni dve (2) seriji treh (3) poskusnih puščic. Tovrstne poskusne serije se ne točkuje.

318.4.2

IAU 25 m 600 runde:
60 tekmovalnih puščic s 25 m, kjer se uporablja 40 cm zmanjšano lice tarč.
Možno je osvojiti 600 točk. V vsaki seriji se izstreli tri (3) puščice. Ob pričetku runde sta
dovoljeni dve (2) seriji treh (3) poskusnih puščic. Tovrstne poskusne serije se ne točkuje.

318.4.3

IAU 10 m 400 runde:
40 tekmovalnih puščic za 10 m, kjer se uporablja 25 cm lice tarč.
Možno je osvojiti 400 točk. V vsaki seriji se izstreli štiri (4) puščice (dovoljen čas je tri (3)
minute), vsaka puščica na drugo 25 cm lice. Ob pričetku runde sta dovoljeni dve (2) seriji
štirih (4) poskusnih puščic. Tovrstne poskusne serije se ne točkuje.

318.4.3.1 25 cm lica so lahko razporejena v dveh (2) vrstah (tj. štiri (4) na opornik), tako da so krogi
10 („Gold“) 100 cm oz. 160 cm nad tlemi. Vse višine krogov 10 so znotraj +/-2 cm
nominalne višine.
318.4.4

Posebno točkovanje za 10 m: Puščico, ki se dotakne ločilne črte med dvema
točkovnima območjema, se šteje kot nižjo vrednost, tj. za 10 točk mora puščica ležati
povsem znotraj območja 10, ne da bi se dotikala kroga 10.

319

DODELITEV TARČ IN TEKMOVALNIH ŠTEVILK

319.1

Številke tarč: Na WC, RC, IC in CE tekmovanjih, ki jih odobri IAU, je za številke tarč
odgovoren OC. Vsakemu licu tarče je dodeljen po en samostrelec.

319.1.1

Dodelitev strelnih mest v prvi rundi: Aktualnemu svetovnemu prvaku (posamično
moški, ženska, mladinec, kadet, veteran ali oskrbovani strelec) se dodeli tarčo s številko
1, 2, 3, 4, 5 oz. 6.; preostale tarče se dodeli z žrebom (gl. čl. 319.2).

319.2

Pred prvim uradnim treningom (čl. 320) OC opravi žrebanje številk tarč, ki mu
prisostvujejo IJ/TC/NTM, na način:

319.2.1

V posodi naj bo toliko kart, kolikor je sodelujočih tekmovalcev, na vsaki karti pa je ime
enega tekmovalca (predmet čl. 319.1.1).
Predsednik ali tajnik OC žreba imena tekmovalcev, ki se jih določi vsaki tarči po vrsti,
začenši s tarčo številka 6 (gl. čl. 319.1.1), dokler ni vsakemu tekmovalcu dodeljena tarča.

319.2.2
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Dodelitev gostujočih tekmovalcev (čl. 304.3) sledi šele potem, ko so bile tarče dodeljene
vsem tekmovalcem iz zvez članic, tj. preostale tarče so dodeljene gostujočim
tekmovalcem.
319.3

Takoj po končanem žrebanju mora OC dodelitev tarč pisno sporočiti prisotnim izvršnim
članom IAU, IJ, FJ, DOS in NTM. Vsak posamezen tekmovalec, ki ga ne zastopa NTM,
bo o dodelitvi tarče osebno seznanjen s strani OC. OC naj za gledalce in novinarje
prikaže seznam dodelitve tarč.

319.3.1

Uradna komunikacija: OC mora priskrbeti primerno označene predale ali pladnje, po
enega za vsako uradno osebo IAU, IJ in sodelujočo zvezo. Nahajajo naj se na lahko
dostopnem mestu znotraj strelnega polja.

319.4

Številke tekmovalcev: OC naj vsem tekmovalcem dodeli številke, ki naj bodo vidne iz
razdalje vsaj 50 metrov. Najmanjša velikost naj bo 300 × 250 mm, velikost številk pa naj
bo vsaj 150 mm. Te številke tekmovalcev lahko vsebujejo logotip sponzorja. gl. čl. 330.4
in čl. 330.6.

319.4.1

Samostrelec naj nosi svojo številko na sredini hrbta, tako da je vidna ves čas streljanja (čl.
330.4).

319.5

Dodelitev tarč za drugi dan: Dodelitev tarč za drugi dan tekmovanja naj bo v skladu z
uvrstitvijo posameznega tekmovalca po dokončanju prve IR 900 runde, vključno z
gostujočimi tekmovalci. Tekmovalcu z najvišjim rezultatom se dodeli tarčo številka 1,
tekmovalcu z drugim najvišjim rezultatom tarčo številka 2 in tako naprej, dokler niso vsi
tekmovalci prerazporejeni.

319.6

Enaki pogoji za streljanje: Pogoji za streljanje v smislu stanja tal, vizualnih motenj,
hrupa, podnebnih razmer, svetlobe, ipd. naj bodo enotni za vse tekmovalce, kot je to
razumno mogoče.

320

TRENING

320.1

Uporaba tekmovalnega polja: Na WC, RC, IC in CE, ki jih odobri IAU, lahko tekmovalci
pred tekmovalnimi dnevi uporabljajo tekmovalno polje za trening, skladno s časi,
objavljenimi v programu (čl. 307.2).
Kjer tekmovalno polje ni na voljo za trening, naj OC priskrbi ustrezne objekte, kot je
opisano v čl. 314.2.1.

320.1.1

Polje za trening: Na WC in RC naj OC poskrbi, da bodo objekti za trening na voljo vsaj
dva (2) dneva pred uradnim dnem za trening. Takšen objekt za trening naj bo po možnosti
tekmovalno polje, ali pa naj se nahaja na drugem polju, ločenem od glavnega
tekmovalnega polja.
Na polju za trening naj bo število postavljenih tarč enako dvema tretjinama potrjenih
prijav. Takšne objekte za trening naj se objavi v programu (čl. 307.2).

320.1.2

Kapetan za trening (FC): Naj ves čas vodi trening. FC bo odgovoren zgolj za izvajanje
streljanja.
Priporočeno je, da se določi fiksen čas (npr. 5 minut) za streljanje in naj ne bo omejitev
glede števila izstreljenih puščic v tej časovni omejitvi.
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320.1.3

Kontrola treninga: Vsi tekmovalci se skupaj napotijo k pobiranju svojih puščic, ne glede
na razdaljo streljanja. V tem času ne sme streljati noben samostrelec, prav tako pa ne
sme nihče pobirati puščice izven tega časa.
FC lahko iz treninga izključi vsakega samostrelca, ki krši to pravilo.

320.1.4

Dodelitev zaustavljalnih delov za neuraden trening: Na dneve, ko je na sporedu
neuraden trening, naj se zaustavljalne dele postavi na razdalje 65, 50 in 35m v razmerju,
kot jih veleva navodilo OC. Tekmovalci, ki želijo zamenjati dodeljeni zaustavljalni del, se
morajo obrniti na FC. Vsako spremembo razdalje, na kateri so postavljene tarče, vodi FC,
ki lahko za pomoč pri prestavitvi in ureditvi tarč prosi samostrelca, ki trenira.

320.2

Potek uradnega treninga: Uradni trening poteka na tekmovalnem polju, skladno s
podrobnostmi, navedenimi v programu (čl. 307.2). Pri tem se pod nadzorom DOS izvaja
reguliranje končnic (vizualna časovna kontrola). Prisotni naj bodo člani IJC, da opazujejo
vodenje streljanja in skupaj z NTM svetujejo tekmovalcem glede postopka. OC mora
priskrbeti zadostno število FJ (čl. 321. 2. c), da pomagajo DOS pri izvedbi treninga.
Dodelitev zaustavljalnih delov za uraden trening: vsak tekmovalec mora uporabiti
tarčo, ki mu/ji je določena za tekmovanje (čl. 319.2.2).

320.2.1

Postavitev polja za dan uradnega treninga: Za začetek uradnega treninga naj se vse
zaustavljalne dele postavi na 35 metrov, zatem se jih premakne na 50 metrov, trening pa
se za vse samostrelce konča na 65 metrov.

320.2.2

Urnik uradnega treninga: Urnik se predloži IJC za potrditev najkasneje štiriindvajset (24)
ur pred začetkom uradnega treninga:
Priporočeni časi:
09 00 – 11 00
11 00 – 12 00
12 00 – 14 00
14 30 – 16 30

trening na 35 metrov
kosilo
trening na 50 metrov
trening na 65 metrov

Trening (streljanje) na tekmovalnem polju ali polju za trening med uradnim začetnim in
končnim časom med dnevi tekmovanja NI DOVOLJENO.
OC naj za namen treniranja na sosednjem polju prednostno pripravi število zaustavljalnih
delov za trening, ki je vsaj enako 20% števila tekmovalcev.
Med tekmovalnimi dnevi so tovrstni objekti na voljo, kot je bilo objavljeno v programu in se
jih bo zaprlo 30 minut pred objavljenim začetnim časom tekmovanja. Te objekte se lahko
30 minut po končanem streljanju ponovno odpre za določen čas.
320.3.1

Preizkusni zaustavljalni del: Za preizkus samostrela, ki je prestal bistvena popravila, se
na prostoru, ločenem od tekmovalnega polja, postavi zaustavljalni del tarče na razdalji
največ 20 metrov. Uporaba takšnih objektov bo pod nadzorom člana TC ali sodnika.

320.4

Trening strelskega položaja: Na dneve tekmovanja, preden se tekmovanje začne in
med intervali med razdaljami, lahko tekmovalci trenirajo le strelski položaj in merjenje
brez napenjanja/polnjenja svojega samostrela. Tak trening se lahko izvaja le na strelni črti
in v smeri tarče, dodeljene tekmovalcu. Če je med treningom izstreljena puščica, bo
puščica prišteta naslednjemu točkovanemu končnemu strelu. Točkovalec zapiše to
dejstvo na list z rezultati; najvišje točkovana puščica za naslednji točkovalni zaključek bo
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izničena. Zadevni samostrelec prejme sodniško opozorilo. Samostrelec, ki prekršek
ponovi, je lahko izključen z dneva tekmovanja. gl. (čl. 335.2).
321

NADZOR ČASA IN SIGNALI

321.1

Samostrelec strelja svoje puščice v serijah treh (3) strelov pod nadzorom DOS. Vrstni red
streljanja naj bo naslednji:

321.1.1

Ena skupina: Kadar se strelja v eni (1) skupini, gredo vsi samostrelci skupaj na strelno
črto.

321.1.2

Dve skupini: Kadar s strelja v dveh (2) skupinah, bodo samostrelci streljali eden po eden
na vsakokratni tarči kot sledi:
Med poskusi:
A-B, A-B
Tekmovalni streli:
A-B, B-A, A-B, itn.

321.1.3

Določitev A-jev in B-jev: Kadar s strelja v dveh (2) skupinah so „A“ tisti tekmovalci, ki
streljajo na liho oštevilčenih tarčah, tisti pa, ki streljajo na sodo oštevilčenih tarčah, so „B“.

321.2

Časovno zaporedje (tekmovalni streli): Merjenje časa končnic se regulira kot sledi:
a. Tri (3) minute je dovoljena časovna omejitev, da samostrelec strelja serijo treh (3)
točkovalnih puščic.
b. 30 sekund pred iztekom treh (3) minut bo zvočne signale (čl. 321.3) zamenjalo vizualno
opozorilo.
c. Dvajset (20) sekund je dovoljenih, da samostrelec zavzame svoj položaj na črti pred
začetkom streljanja.
Časovna omejitev za dvoranska tekmovanja:
a. Dve (2) minuti je dovoljena časovna omejitev, da samostrelec strelja serijo treh (3)
točkovalnih puščic.
b. Tri (3) minute je dovoljena časovna omejitev, da samostrelec strelja serijo štirih (4)
točkovalnih puščic. gl. čl. 321.2.2.

321.2.1

Časovno zaporedje (poskusni streli): Časovno zaporedje se podaljša za pet (5) minut,
tako da lahko tekmovalci streljajo serije treh (3) poskusnih strelov ob pričetku vsake
tekmovalne razdalje (čl. 323). gl. pravila za finale, čl. 350.

321.2.2

Kontrola časovnih omejitev: Pri kontroli časovnih omejitev imajo zvočni signali prednost
pred vizualnimi.
gl. VARNOST (čl. 332.3).
Opomba: Razlog, da imajo zvočni signali prednost je varnostne narave, predvsem zato,
ker ne morejo vsi strelci med poskusi videti vizualni signalov. Samostrelca s slušno
napako lahko v primeru nevarnosti opozorijo domačini.

321.2.3

Ponastavitev časa za serijo (enojna skupina): Kadar se strelja v eni (1) skupini naj
DOS, preden ponastavi časovno zaporedje (čl. 321.2), dovoli, da poteče najmanj 40
sekund od časa, ko se je zadnji tekmovalec po zbiranju puščic umaknil za strelno črto.
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321.2.4

Nedovoljeni streli: Največji dovoljen čas, ki ga ima samostrelec na voljo za streljanje
serije treh puščic znaša tri minute (razen med poskusnimi serijami – čl. 323). Vsak
samostrelec, ki izstrelil puščico pred signalom ali po časovnem signalu, ki označuje tako
časovno omejitev, bo izgubil najvišje točkovano puščico naslednje točkovalne serije.
Zadevnega samostrelca IJ opozori. Samostrelec, ki prekršek ponovi, je lahko izključen iz
dneva tekmovanja. gl. čl. 335.2.

321.3

Zvočni kontrolni signali: Naslednji zvočni kontrolni signali (piščalka ali druga primerna
zvočna naprava) bodo uporabljeni skupaj z enim od opisanih vizualnih sistemov (čl.
321.4):
Uporabi se naslednje zvočne signale (približno dve (2) sekundi):
DVA zvočna signala: Prikliče imenovanega strelca na strelno črto.
EN zvočni signal: Za pričetek samostrelčevega streljanja.
DVA zvočna signala: Za končanje samostrelčevega streljanja in menjavo skupin.
TRIJE zvočni signali: Premakni se naprej, točkuj in poberi puščice.
KRATEK zvočni signal (največ eno (1) sekundo): Konec streljanja.
SERIJA ZVOČNIH SIGNALOV, ŠTIRIH (4) ALI VEČ, OZNAČUJE NEVARNOST –
CELOTNO STRELJANJE SE MORA NEMUDOMA KONČATI. Za nadaljevanje streljanja
je predviden EN (1) zvočni signal.

321.4

Vizualni sistem časovne kontrole (VTCS): Na WC, RC, IC ali CE, ki jih odobri IAU, se
zvočne signale nadomesti z enim ali več od naslednjih VTCS (čl. 316.5):
a. luči za kontrolo časa,
b. plošče za kontrolo časa,
c. kontrolna ura.

321.5

Plošče za kontrolo časa: Kadar je streljanje nadzorovano s ploščami, se rumeno in črno
črtasto stran obrne proti samostrelcu kot signal, da je na voljo le še 30 sekund od treh (3)
minut časovne omejitve. Med preostalim časom naj bo proti samostrelcu obrnjena
popolnoma rumena stran plošč.

321.6

Luči za kontrolo časa: Kadar je streljanje nadzorovano z lučmi, se uporablja naslednje
zaporedje signalov:
a. S prižgano RDEČO, DOS sproži znak z DVEMA (2) zvočnima signaloma, da pokliče
imenovane tekmovalce na strelno črto.
b. Dvajset (20) sekund kasneje se luči spremenijo v ZELENO in EN (1) zvočni signal
označi pričetek streljanja.
c. Po DVEH in POL (2 ½) minutah se luči spremenijo v ORANŽNO (RUMENO), s čimer
tekmovalce opozorijo, da so znotraj zadnjih TRIDESET (30) sekund dovoljenega časa za
serijo treh (3) puščic.
d. Po TREH (3) minutah se luči spremenijo v RDEČO in DVA (2) ali TRIJE (3) zvočni
signali naznanijo konec streljanja.

321.7

Kontrolna ura: Kadar se čas nadzoruje z urami, je postopek enak kot pri lučeh, kot v čl.
321.6.
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321.8

Kadarkoli strelno črto zapusti samostrelec, ki je izstrelil svoje tri puščice pred iztekom 3
minut, se sproži primeren signal za menjavo skupin ali napredovanje za točkovanje.

321.8.1

Ko samostrelec izstreli svojo tretjo puščico (serije), mora zapustiti strelno črto. Dovoljeno
je opazovanje vsake puščice.

321.9

Če je streljanje med serijo zaradi kakršnegakoli razloga prekinjeno, se časovno omejitev
prilagodi tako, da se nadomesti izgubljeni čas.

321.10

Časovni interval med razdaljami: Na WC, RC, IC ali CE, ki jih odobri IAU, ne sme biti
interval med streljanjem prve razdalje in pričetkom naslednje manjši od TRIDESET (30)
minut in ne sme preseči ENE (1) ure.

321.10.1

Časovni interval na dvoranskih tekmovanjih (po 30 strelih) ne sme preseči 30 minut.

321.11

Kontrola časa in signali za IAU finalne discipline na 50m:
gl. Pravila za finale, čl. 350.

322

STRELSKI POLOŽAJ

322.1

Položaj: samostrelec strelja STOJE in brez podpore z nogo na vsaki strani strelne črte.
Položaj nog je lahko na tleh označen samo z eno (1) oznako za vsako nogo. Te oznake
imajo premer največ 20 mm in ne smejo štrleti več kot 5 mm iz tal.

322.1.1

Invalidni samostrelci: Če mora samostrelec zaradi trajne invalidnosti uporabljati voziček,
naj bo voziček postavljen središčno nad strelno črto. Samostrel se mora držati samo z
rokami, brez opore, skladno s čl. 322.2. Komolec podporne roke se ne sme dotikati
naročja, vozička ali imeti drugačne podpore kakor od prsnega koša ali trebuha. V
strelnem položaju naslonjalo vozička ne sme biti višje kot 10 cm pod pazduho
samostrelca. Samostrelec, ki ima nogo ali nogi ju mora med streljanjem postaviti na
stojalo za noge.

322.2

Noben del telesa, oblačila ali samostrela ne sme biti v kontaktu z nobenim drugim
predmetom. Noben del samostrela ali attachment se ne sme dotikati tal med streljanjem.

322.2.1

Ramenske kljuke (čl. 326.2.3) NE smejo biti postavljene med telo in strelsko obleko, niti
ne sme ramenska kljuka ležati na vrhu rame.

322.3

Položaj za napenjanje in polnjenje (spanning/loading): samostrelec lahko prilagodi
položaj svoje noge glede na strelno črto, tako da lahko napne samostrel.
Puščico se vstavi tako, da je samostrel usmerjen proti tlom neposredno pred strelno črto
v smeri zaustavljalnega dela tarče, ki je dodeljen samostrelcu.

322.3.1

Dvignjeni samostreli: Vstavljanje puščice v dvignjen samostrel NI DOVOLJENO.
Samostrelec, ki ne
DISKVALIFICIRAN.

upošteva

tega

VARNOSTNEGA

Zadevnega samostrelca opozori IJ. Samostrelec,
DISKVALIFICIRAN s tekmovanja (čl. 335.2).
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323

POIZKUSNI STRELI

323.1

Ob pričetku vsakega tekmovanja so dovoljeni naslednji poizkusni streli. Te poizkusne
strele nadzira DOS in se jih ne točkuje:
a. IR 900 runda:
65 metrov: DVE (2) seriji TREH (3) strelov, PET (5) minut na serijo
50 metrov: ENO (1) serijo TREH (3) strelov, PET (5) minut na serijo
35 metrov: ENO (1) serijo TREH (3) strelov, PET (5) minut na serijo
b. Dvoranska tekmovanja:
Kjer se runde v dvorani strelja v delih, npr. 2 × 30 strelov, s premorom več kot šestdeset
(60) minut med deli, se na začetku vsakega dela strelja eno (1) serijo poskusnih strelov.
25 metrov: DVE (2) seriji TREH (3) strelov, TRI (3) minute na serijo
18 metrov: DVE (2) seriji TREH (3) strelov, TRI (3) minute na serijo
10 metrov: DVE (2) seriji ŠTIRIH (4) strelov, ŠTIRI (4) minute na serijo
Opomba: Časovno obdobje prične teči po 20-sekundnem signalu (čl. 321.3).

323.4

Dodatni poizkusni streli v primeru, da se zlomi lok (prod): Če se med tekmovalno
rundo ZLOMI lok, se dovoli TRI (3) dodatne poizkusne strele, čeprav je prišlo do zloma
med poskusno serijo (čl. 323.1).
Samostrelec naj uporabi postopek ob okvari opreme (čl. 328). Takšne poizkusne strele bo
pred dokončanjem serij(e), ki niso bile streljane, nadziral sodnik.
Dovoljen čas za streljanje TREH (3) poizkusnih strelov znaša tri (3) minute za runde na
prostem in dve (2) minuti za runde v dvorani. Puščic se ne točkuje.

324

TEKMOVALNI STRELI

324.1

Cikel streljanja: Na WC, RC, IC in CE, ki jih odobri IAU, streljajo samostrelci svoje
puščice v serijah s po tremi (3) puščicami v vsaki seriji. Celotno streljanje nadzoruje DOS.
Točkovanje sledi po zaključku vsake serije. Ko samostrelec izstreli svojo serijo treh (3)
puščic, se mora nemudoma umakniti za čakalno črto (čl. 321.8.1). Samostrelec, ki po
končani seriji ostane na strelni liniji, prejme opozorilo s strani IJ (čl. 321.8). Samostrelec,
ki prekršek ponovi, je lahko izključen iz zadevnega tekmovalnega dne (čl. 335.2).

324.1.1

3-točkovna lica: Kadar se uporablja 3-točkovna 40cm lica tarč, izstreli samostrelec v
kakršnemkoli vrstnem redu eno (1) puščico v lice tarče (gl. čl. 325.5.1 in 325.8).

324.2

Čas za popravilo: Če je potrebno zamenjati tetivo na samostrelu ali postoriti bistvene
prilagoditve ali popravila, se je potrebno posvetovati s FJ/IJ (čl. 328). Za popravila se
dovoli razumen čas, kot ga določi IJ (čl. 328.2.2 in 328.3).

324.3

Puščice, ki se jih lahko ponovno izstreli: Puščice se ne šteje kot izstreljene, če:
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a. samostrelec se lahko dotakne puščice s svojim samostrelom brez premikanja nog iz
položaja le-teh glede na strelno črto.
b. Zaustavljalni del tarče se raztrešči (kljub temu, da je pritrditev zadovoljila IJ –
čl.316.2.1). IJ/DOS bo ukrepal kot je potrebno in nato dovolil ustrezen časovni rok za
preostale strele.
324.4

Strel brez puščice v samostrelu se lahko pravilno ponovi vendar brez dodatnega časa.
Samostrelca, ki napako ponovi, bo sodnik opomnil.
Samostrelec, ki prekršek ponovi, je lahko izključen s tekmovalnega dne (gl. čl. 335.2).

324.5

Puščice v napačni tarči: gl. čl. 325.8.

324.6

Zapuščanje strelne črte: samostrelcu ni dovoljeno zapustiti strelne črte (razen, če je
zaključil s streljanjem serije) brez posveta s sodnikom, skladno z določbami o okvari
opreme (čl. 328), tudi če ni upravičene okvare opreme.
Samostrelec, ki ponovi napako, prejme opomin s strani FJ/IJ.
Samostrelec, ki ponovi to napako, je lahko izključen s tekmovalnega dne (gl. čl. 335.2).

324.6.1

Rezervne puščice: samostrelec naj s seboj k strelni črti vzame rezervne puščice.

324.7

Odbite in viseče (hangers) puščice: gl. čl. 325.9.1 in čl. 325.9.4.

324.8

Varnost: Celotno streljanje bo nadzorovano skladno z določbami o varnosti (čl. 332) teh
pravil.

324.9

Dajanje napotkov: Med streljanjem poizkusnih ali tekmovalnih strelov ne sme
samostrelec prejeti NIKAKRŠNIH NAPOTKOV od katerekoli osebe, tekmovalca ali
drugače (čl. 333), npr. opazovanje zadetkov na licih tarč.
Če samostrelec prejme takšne napotke, ga sodnik opomni. samostrelec, ki tak prekršek
ponovi, je lahko izključen s tekmovalnega dne (gl. čl. 335.2).

325

TOČKOVANJE

325.1

Pogostost: Na WC, RC, IC in CE, ki jih odobri IAU, se točkuje po vsaki seriji treh (3)
strelov. DOS izda signal (čl. 321.3) za napredovanje do tarč, da se točkuje in pobere
puščice.

325.2

Vrstni red: Vrstni red, v katerem se bo zapisovalo rezultate na list z rezultati, je določen v
čl. 313.2.c.

325.3

Dotikanje lica tarče, puščice in zaustavljalnega dela: Dokler dodeljeni točkovalec ne
zabeleži vseh puščic, se ni dovoljeno dotikati niti puščic, niti lica tarče niti zaustavljalnega
dela.

325.4

Položaj puščice v tarči: Puščica je točkovana glede na položaj stebla v licu tarče, kjer
leži.

325.5

Presežek puščic v tarči: Če se v istem licu tarče, zaustavljalnem delu (ali stojalu) ali na
tleh pri strelnih črtah nahajajo več kot tri (3) puščice, ki pripadajo istemu samostrelcu, se
točkuje le tiste tri (3) z najnižjimi vrednostmi.
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325.5.1

Kadar se uporablja 3-točkovno 40 cm lice tarč na 35m:
Če samostrelec v lice izstreli več kot eno puščico, se točkuje le NAJNIŽJO puščico v tem
licu. Puščica izven točkovalnih krogov se šteje kot zgrešek (ničla).

325.5.2.1 Zadevni samostrelec prejme opomin s strani sodnika. Samostrelca, ki ta prekršek ponovi,
se lahko izključi s tekmovalnega dne (gl. čl. 335.2).
325.6.1

Središčne desetice: Puščice, ki so povsem znotraj območja deset (10) in se ne dotikajo
ločilne črte, se vpiše na list z rezultati, vnos pa se obkroži, s čimer se označi „središče
10“. Samo ti zadetki „središče 10“ se imenujejo „zlati“ (Gold).

325.6.2

Puščica, ki leži na ločilni črti med dvema točkovalnima območjema: Če se steblo
puščice dotika dveh (2) barv ali pa se dotika katerekoli ločilne črte med točkovalnima
območjema, se to puščico ovrednoti z višjo vrednostjo glede na območji (razen kot je
predvideno v čl. 318.4.4 za 10 m 400 rundo in čl. 325.6.1).

325.6.3

10 m 400 runda: Če se na tekmovanjih na 10 m, kjer se uporablja 25 cm lica (čl.
318.4.4), steblo puščice dotika dveh (2) barv ali pa se dotika katerekoli ločilne črte med
točkovalnima območjema, se to puščico ovrednoti z nižjo vrednostjo glede na območji.

325.7

Manjkajoče črte na licu tarče: Če manjka del lica tarče, vključno z ločilno črto ali
stikališčem dveh (2) barv, se za presojo vrednosti vsake puščice, ki je na takem delu,
uporabi navidezno črto
Obrabljena lica tarč (naj) se zamenja po presoji sodnikov (čl. 312.2.a) ali na zahtevo.

325.8

Puščica v napačni tarči: Puščice, ki je zadela tarčo in ki ne pripada samostrelcu, ki je
streljal, se ne točkuje in se šteje kot „zgrešek“.

325.9

Odbite puščice:

325.9.1

Kadar se puščica odbije, zadevni samostrelec dokonča streljanje serije, ostane na strelni
črti in z dvignjeno prosto roko nad glavo ali z držanjem signalne zastave (čl. 316.6.2)
signalizira sodniku, ki nato izvede postopek, opisan v čl. 325.9.2.

325.9.2

Ko vsi ostali samostrelci končajo s streljanjem svojih treh (3) puščic ali pa je potekel čas,
DOS prekine proceduro. Sodnik naj, ko ugotovi, da je bila zahteva upravičena,
zadevnemu samostrelecu dovoli, da izstreli še enpuščico. Tako puščico sodnik oštevilči
ali označi tako, da se jo bo v tarči prepoznalo. Na sodnikov signal DOS izda signal za
tekmovalce in točkovalce, da se premaknejo k tarčam za točkovanje. Sodnik sodeluje pri
točkovanju in naj zagotovi, da je točkovano pravilno število puščic in da vzrok odbite
puščice ni bil zadetek v drugo puščico v tarči. V takšnem primeru se uporabi čl. 325.9.3.

325.9.3

Zadeta puščica: Puščica, ki leži na tleh pred zaustavljalnim delom in katera naj bi zadela
drugo puščico, ki je že v tarči, se točkuje kot vrednost zadete puščice, pod pogojem, da je
slednja na primerljiv način najdena v tarči s poškodovano zarezo ali steblom.

325.9.4

Viseče puščice: Če puščica zadane lice tarče in visi iz nje, samostrelec takoj PREKINE
S STRELJANJEM in signalizira sodniku, kot je v čl. 325.9.1. Ko streljanje te serije zaključi
drugi samostrelec, sodnik zapiše vrednost puščice, jo odstrani, označi luknjo in položi
puščico za tarčo. Preostale puščice samostrelec ustreli, predno DOS zaukaže
nadaljevanje splošnega streljanja. Pri točkovanju te serije naj sodeluje zadevni sodnik.

325.9.5

Puščica, ki zadane drugo puščico v zarezo: in ostane v njej naj se točkuje tako, kot
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zadeta puščica.
325.9.6

Prelet skozi (v zaustavljalnem delu): Če puščica v celoti preleti skozi lice tarče, a je
ostala ujeta v zaustavljalnem delu, točkovalec pokliče sodnika, ki previdno porine puščico
nazaj skozi zaustavljalni del, da se jo lahko ovrednoti. Sodnik naj sodeluje pri točkovanju
in zagotovi, da je zadevna puščica pravilno vpisana na samostrelčev list z rezultati.

325.9.7

Prelet skozi (za zaustavljalnim delom): kadar pride do preleta skozi, mora samostrelec
ravnati po postopku za odbitke (čl. 325.9.1), itd.

325.9.8

Spori: V primeru spora glede ovrednotenja puščice, ki leži na ločilni črti med območjema,
naj točkovalec pokliče sodnika, ki odloči o točkovalni vrednosti puščice. Odločitev sodnika
je dokonča, nanjo pa se ne da pritožiti.

325.9.9

Uveljavitev rezultata: Kadar je k sodelovanju pri točkovanju puščice ali serije poklican
sodnik, le-ta ustrezen(e) vnos(e) na samostrelčevem listu z rezultati podpiše z inicialkami
(z rdečim pisalom), prav tako pa z inicialkami na ustreznem mestu podpiše samostrelec.

325.9.10

Popravki: Napako na listu z rezultati, ki se jo ugotovi, preden se pobere puščice, se
lahko popravi, vendar pa mora popravku prisostvovati in podpisati z inicialkami (z rdečim
črnilom) sodnik, prav tako pa z inicialkami na ustreznem mestu na listu z rezultati podpiše
zadevni samostrelec. Kakršnekoli druge spore glede vnosov na list z rezultati se naslovi
na sodnika.

325.10

Puščice, ki so ostale v območju tarč: DOS naj, po posvetovanju s sodnikom, zagotovi,
da po točkovanju v tarčah ni puščic, preden da signal za nadaljevanje streljanja. Če so
puščice nenamerno prezrte, se streljanja ne prekinja. Samostrelec lahko to serijo strelja z
drugimi puščicami ali po tem, ko je bilo streljanje na razdalji končano, nadomesti
izgubljene puščice. Sodnik sodeluje pri točkovanju te serije in zagotovi, da so puščice, ki
so ostale v tarči, skladne z samostrelčevim listom s točkami, preden so katerokoli puščico
točkuje ali potegne iz tarče.

325.11

Nadomestne puščice: Če samostrelec pusti puščice (npr. na tleh v območju tarč), lahko
uporabi druge, pod pogojem da pred streljanjem o tem obvesti sodnika. Sodnik opravi
takšne preglede, kakor so po njegovem mnenju primerni glede na okoliščine.

325.12

Zgrešek zaradi okvare opreme: Okvara opreme med streljanjem serije (npr. pretrganje
tetive ali loka), ki povzroči zgrešek, ni razlog, da bi samostrelec ponovno streljal.

325.13

Okvara sprožilca: Strel zaradi samosprožitve mehanizma sprožilca, se točkuje skladno s
točko zadetka puščice. Samostrel se mora za popravilo TAKOJ (brez nadaljnih strelov)
ODSTRANITI s strelne črte. V primeru okvare opreme naj samostrelec ukrepa po
postopku, opisanem v čl. 328.1.

325.14

Pooblastilo točkovanja: Samostrelec lahko s soglasjem IJ za točkovanje in pobiranje
njegovih puščic pooblasti svojega NTM ali drugega samostrelca, ki je na sosednji tarči (v
okviru dodeljenega točkovalca).

325.15

Listi z rezultati: Liste z rezultati (ki jih zagotovi OC) podpiše točkovalec, samostrelec pa
označi, da se strinja z ovrednotenjem vsake puščice.

325.15.1

V odsotnosti neodvisnih točkovalcev podpiše samostrelec list z rezultati in s tem označi,
da se strinja z razdaljo in vsoto runde.
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325.16

Izenačenja: V primeru izenačitev se rezultate določi na naslednji način:

325.16.1

Za posameznike: Samostrelec z najvišjim številom točkovanih zadetkov. Če je tudi to
izenačeno, potem tisti izmed izenačenih samostrelcev, ki ima najvišje število zlatih
(zadetki povsem znotraj območja 10). Če je tudi to izenačeno, potem tisti izmed
samostrelcev, ki ima največ zadetkov, točkovanih z 10 točkami. Če je tudi to izenačeno,
se samostrelca razglasi za enakega.

325.16.2

Za ekipe: Ekipa, ki ima samostrelca z najvišjim posamičnim rezultatom. Če je tudi to
izenačeno, potem ekipa, ki ima samostrelca z drugim najvišjim posamičnim rezultatom.
Če je tudi to izenačeno, potem se izenačeni ekipi razglasi za enaki.

326

OMEJITVE ZA TARGET SAMOSTREL
gl. sliko 326-1, omejitve za samostrel

326.1

Splošno: Uporablja se lahko kakršenkoli samostrel, ki je v skladu z naslednjimi
omejitvami. Vse samostrele se mora napenjati z roko, brez pomoči mehanske naprave ali
kakršnekoli zaščite prsta.

326.1.1

Samostrel mora biti opremljen z MEHANSKIM SPROŽILCEM. Taki sprožilci morajo biti v
skladu s čl. 326.3.2

326.1.2

Samostreli morajo biti opremljeni z ENOJNIM držalom puščice (za razliko od samostrelov,
ki se jih uporablja z lokostrelskimi zaskočnimi zarezami). Odstranitev ali okvara držala
puščice se šteje kot dejanje, ki naredi samostrel NEVAREN in ima lahko za posledico
TAKOJŠNJO IZKLJUČITEV (čl. 335), če se ne popravi v skladu z zahtevami IJ. Držala
puščic, NAMEŠČENA SPREDAJ, niso dovoljena. Zasnova držala puščice naj bo v skladu
s sliko 326-4.

326.1.3

Sklopi loka: Sklopi loka so lahko izdelani iz kateregakoli varnega materiala. Loki so lahko
sestavljeni iz enega (1) ali dveh (2) delov. Če so loki kovinski, naj se krake poveže in ovije
okoli loka s primernim neprekinjenim materialom, tako da v primeru okvare prepreči
razdrobitev.
Največja dolžina napetega loka ne sme preseči 900 mm (gl. sliko 326-1).

326.1.4

Loki morajo biti vidno in trajno označeni, da se vidi silo in dolžino vleka, tj. največjo
predvideno silo vleka.
Največja dovoljena sila vleka znaša 43 kilogramov (95 lbs), ne glede na zgradbo.

326.1.5

Tetiva: Tetive in ojačitve (kjer so nameščene) naj bodo izdelane iz nekovinskih materialov.
Tetive so lahko priključene neposredno na konce krakov (čl. 326.1.3) ali s pomočjo
zatičev (fiksnih ali premičnih, kovinskih ali sintetičnih).
Zankasti dodatki tetivam, narejeni iz trdnih materialov (sintetičnih ali kovinskih) NISO
DOVOLJENI (gl. sliko 326-5).

326.1.6

Merki: Optični sistem sestoji iz največ ali najmanj dveh (2) ločenih odprtih ali diopterskih
(reža) namerilnih enot, nameščenih skladno s sliko 326-2 omejitve pri namerilnih sistemih.
Če muha sestoji iz ravnega optičnega vlakna, potem dolžina vlakna ne sme preseči 20
mm. Uporabi se lahko tirnice za držanje merka, ki tečejo po celotni dolžini, če so skladne
s čl. 322.2.
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326.7

Največja dolžina od muhe do merka ne sme preseči 760 mm. Meritev se izvede med
dvema deloma merka z največjo razdaljo (gl. sliko 326-2), brez očesnega pokrova.

326.1.8

Največja dolžina cevi muhe ne sme preseči 60 mm. Dolžina enote merka ne sme preseči
150 mm, vključno s protiodsevno cevjo in zaščito za oko (gl. sliko 326-2).

326.1.9

Skrben pregled opreme: Na WC, RC, IC in CE, ki jih odobri IAU, morajo TC in/ali zato
določene osebe, ki jih nadzoruje IJ, pred tekmovanjem (čl. 334) preveriti vse samostrele,
pri čemer jih lahko kadarkoli med tekmovanjem ponovno preverijo. IAU, TC in/ali IJ lahko
iz tekmovanja izločijo vso opremo, ki po njihovem mnenju ni varna. Po koncu WC/RC
morajo tekmovalci pustiti svojo strelsko opremo na strelni črti in se takoj umakniti za
čakalno črto, dokler IJ ne preveri vse opreme.

326.1.10

Netrzajni samostreli: Netrzajni samostreli so dovoljeni.

326.1.11

Naveznjena utora („Over-and-Under Tracks“): Samostreli, na katerih sta nameščena
naveznjena utora, so dovoljeni pod pogojem, da zgornji utor ne vodi puščice in je skladen
s čl. 326.3.5.

326.2

Dovoljeni dodatki:
Naslednji dodatki so dovoljeni pod pogojem, da skupna masa samostrela z vsemi
pritrjenimi dodatki ne presega 10 kg (22 lbs.).

326.2.1

Stremena za noge: Dovoljena so stremena za noge, ki so pritrjena na oblesje, ali ločena
plošča za nogo, ki se uporabi skupaj z očesnim vijakom, nameščenim na oblesje, pod
pogojem, da so skladna s čl. 326.1.

326.2.2

Opore za dlan: Nastavljiva opora za dlan ali ročaj je dovoljen pod pogojem, da se ne
razteza čez zapestje niti zapestja ne objema.

326.2.3

Ramenjača ali ramenska kljuka: Uporabi se lahko nepremično ali univerzalno
nastavljivo ramenjačo/kljuko, pod pogojem, da:
a. Dolžina ramenske kljuke, merjena med najglobljimi deli kljuke, ima tangento na črto, ki
je pravokotna na črto, štrlečo iz osi puščice, (A) ne presega 153 mm za vse nastavitve, ki
jih uporablja samostrelec med tekmovanjem.
b. Dolžina vrhnje zaščite (B), merjene na enak način kot (A), ne sme presegati 30 mm za
vse nastavitve, ki jih uporablja samostrelec med tekmovanjem.
c. Višina spodnje projekcije ramenskega kavlja (C), merjene na enak način kot (A), ne
sme presegati 30 mm za vse nastavitve, ki jih uporablja samostrelec med tekmovanjem.
d. Ramenjače/kavlji so lahko ravni, nagnjeni ali zamaknjeni glede na oblesje.
e. Kavlji ne smejo nalegati neposredno vrh ramena.
gl. sliko 326-3 za omejitve A, B in C.

326.2.4

Ravnotežne uteži, palice za podaljšanje in kompenzatorji leta: Samostrelcu je
dovoljena prosta izbira pri številu in položajih teh dodatkov glede na oblesje samostrela
pod pogojem, da ne motijo drugega samostrelca (na strelni črti) in da so takšni dodatki
skladni s (čl. 322.2 in 326.3.3).
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326.2.5

Dodatki za tetivo: Dodatki za tetivo oz. ločene tetivne zanke, lokostrelski nastavki za
zarezo ali središčne zarezne točke (fiksne ali proste) so dovoljeni pod pogojem, da so
skladni s čl. 326.1.5 in čl. 326.3.9.

326.2.6

Gumbi (Kisser Buttons/Head Checks): Gumbi (za preverjanje položaja glave),
nameščeni na oblesje, so dovoljeni.

326.2.7

Ojačitvene vrvice: Vrvice za ojačitev loka so dovoljene.

326.2.8

Libele: Uporaba libel (libelni mehurček) v vidnem polju je dovoljena.

326.2.9

Navzkrižne prizme: Uporaba navzkrižnih prizem (poseben prilagodni kos merka, ki
strelcu desničarju omogoča uporabo levega očesa in obratno) je dovoljena pod pogojem,
da so skladne s čl. 326.3.7 in čl. 326.3.8.

326.3

Nedovoljeni dodatki: Naslednji dodatki niso dovoljeni:

326.3.1

Pištolski samostreli NISO DOVOLJENI.

326.3.2

Elektronska oprema ali komponente na samostrelu ali uporabljena s strani samostrelca
kot pritrjena na samostrel ali ločeno, ko je samostrelec na strelni liniji, NI DOVOLJENA,
razen ko je izrecno določeno drugače za (čl. 330.1.6).

326.3.3

Samostreli, opremljeni s pnevmatičnimi ali hidravličnimi napravami NISO DOVOLJENI.

326.3.4

Sestavljeni (compound) loki, in sklopi lokov z mehansko gibljivimi deli (razen tistih, ki so
opredeljeni v čl. 326.1.3) NISO DOVOLJENI.

326.3.5

Pripomočki, zasnovani za vodenje tetive vzdolž utora/oblesja, tj. vsaka oblika sani,
kroglica ali katerikoli drug pripomoček, zasnovan za nadzor prečnega premikanja tetive
vzdolž utora, NISO DOVOLJENI.

326.3.5.1 Dolžina zgornjega dela vodila tetive ne sme preseči 51 mm – gl. sliko 326-4.
326.3.6

Uporaba zank in trakov za umiritev samostrela NI DOVOLJENA.

326.3.7

Povečevalni merki NISO DOVOLJENI.

326.3.7.1 Leče z mikro-luknjami kot del očal na recept (čl. 329) NISO DOVOLJENE.
326.3.8

Korekcijsko lečje kot del samostrela NI DOVOLJENO, lahko pa se jih uporablja izključno
kot očala na recept (čl. 329).
Barvne leče (filtri) so lahko del merka samostrela, vendar pa jih TC/IJ lahko kadarkoli
pregleda.

326.3.9

Navpični samostreli (navpično nameščeni sklopi lokov) NISO DOVOLJENI.

326.4

Uporaba kakršnihkoli pripomočkov ali opreme, ki ni omenjena v teh določbah, mora biti
dana na vpogled in odobrena s strani TC vsaj šest (6) mesecev pred pregledom opreme
za tekmovanja s seznama v čl. 301.

326.5

Dimenzijske omejitve: Dimenzijske omejitve samostrela so določene v:
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Slika 326-1
Slika 326-2
Slika 326-3
Slika 326-4

Omejitve glede samostrela
Omejitve namerilnih sistemov
Dimenzijske omejitve ramenskega kavlja
Omejitve glede držala puščic in vodila tetive

Slika 326-1

Določbe glede samostrela (gl. čl. 326.5.1)

Največje sile
Vlečna sila (na tetivi) 43 kg
Masa (s priborom)
10 kg
Slika 326-2

Omejitve namerilnih sistemov
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Slika 326-3

Dimenzijske omejitve ramenske kljuke

Slika 326-4

Omejitve glede držala puščic in vodila tetive

DOLOČBE GLEDE PUŠČICE
gl. sliko 327-1 Določbe glede puščice

327.1

Zgradba: Puščice (izstrelki) za samostrel so lahko narejeni iz kateregakoli varnega
materiala in zasnovane tako, da ne povzročajo nerazumne škode na zaustavljalnem delu
tarče.

327.1.1

Stožčaste konice: Stožčaste (dleta) konice, katerih kot je večji od 60 stopinj, NISO
DOVOLJENE.
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327.1.2

Zdrsne konice: Puščice, ki imajo nameščene zdrsne konice (premer konice večji kot
premer stebla) so dovoljene pod pogojem, da so skladne s čl. 327.1 (škoda na
zaustavljalnem delu tarče). Takšne konice naj ne bodo več kot 2 mm večje od premera
stebla.

327.2

Izmere puščice: Dovoljene najmanjše / največje dolžine puščic so
najmanj
304 mm (12 inč)
največ
457 mm (18 inč)
največji premer puščice
7,7 mm (tj. Easton 1916)

327.3

Krilca: Puščice morajo biti opremljene s krilci. Glede velikosti ali števila ni nikakršnih
omejitev.

327.3.1

Enotnost: Vse puščice v naboru morajo imeti krilca identičnih velikosti in barv.

327.4

Oznake: Vse puščice naj nosijo ime, začetnice ali znak samostrelca, ki mu pripadajo.
Takšne oznake naj bodo na vsakem krilcu.
Slika 327-1

Določbe glede puščic (gl. čl. 327)

Točkasti profili NISO DOVOLJENI

328

OKVARA OPREME, POPRAVILA IN MOTNJE

328.1

Postopek ob okvari opreme: V primeru okvare samostrela, do katere pride tekom
streljanja serije, mora samostrelec NEMUDOMA PREKINITI STRELJANJE in stopiti en
(1) korak nazaj, proč od strelne črte, medtem ko drži dvignjeno zastavo (čl. 316.6.2) ali
svojo prosto roko nad glavo kot signal sodniku.

328.1.1

Motnja: Če je tekmovalca med streljanjem oviran, npr. s strgano tetivo ali drugim delom
drugega tekmovalca, lahko pokliče sodnika in se sklicuje na določbe o okvari opreme
tega čl. 328. Dodelitev drugega strela je v izključni presoji IJ.
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328.2

Popravila: IJ, ki ugotovi, da je samostrelec upravičeno zapustil strelno črto, naj skupaj z
DOS poskrbi, da zadevni tekmovalec učinkovito popravi, kot sledi:

328.2.1

Postopek ob manjši okvari: V primeru manjše okvare: DOS bo počakal s signalom za
premik za točkovanje, dokler zadevni samostrelec ne konča svoje serije treh (3) strelov.

328.2.2

Resne okvare: V primeru hujše okvare opreme: tekmovalcu bo dovoljenih največ dvajset
(20) minut, da zaključi s popravili. Merjenje časa pri takem popravilu izvaja sodnik.
Popravljen samostrel bo za skladnost s čl. 326 pregledal IJ, čas za takšen pregled pa ne
bo vključen v dovoljenih 20 minut za popravilo. Če se zlomi lok, se lahko skladno s čl.
323.3 strelja tri (3) dodatne poizkusne strele. Tekmovalcu se nato po koncu razdalje
dovoli, da nadomesti serije, ki jih ni streljal.

328.3

Poškodbe puščic: Če pride do poškodbe puščic, to je poškodovana zareza, ohlapno
krilce, itd. se ne dodeli dodatnega časa.

328.4

Protokol za nadomestitev upravičenih strelov: če morajo tekmovalci nadoknaditi strele ob
koncu razdalje ali serije, DOS objavi številke tarč in število puščic, ki se jih strelja v vsako
tarčo. Puščice se pod nadzorom DOS strelja eno po eno s hitrostjo ENE (1) minute na
puščico (ŠTIRIDESET (40) sekund za 18m rundo (s tem da luči gorijo ZELENO 30 [10 v
18m rundi] sekund in 30 sekund ORANŽNO). Vsakega samostrelca nadzira sodnik, ki
skrbi, da „njegov“ samostrelec zapusti črto, ko izstreli število puščic, ki jih je napovedal
DOS. Tako bodo vsi samostrelci, ki morajo izstreliti puščico, skupaj izstrelili prvo puščico,
tisti, ki morajo izstreliti DVE (2), bodo ostali na črti za svoj drugi strel in tako dalje.
Zaporedje se nadaljuje v skupinah po tri (3) ali štiri (4) puščice, dokler niso izstreljene vse
take upravičene puščice. Opomba: samo na začetku vsakega zaporedja je dovoljenih
dvajset (20) sekund za pristop k črti.

329

OPTIČNA POMAGALA

329.1

Oprema za opazovanje: Za opazovanje puščic se lahko uporablja očala, teleskope in
ostale vizualne pripomočke. Na strelni črti so lahko postavljeni teleskopi za opazovanje.
Kjer streljanje poteka v dveh (2) skupinah (čl. 321.1.2), mora samostrelec, ko zapušča
strelno črto po končanju serije treh strelov (čl. 324.1), premakniti svoj teleskop za
opazovanje in trinožno stojalo za črto za opremo. Kadar se strelja v eni (1) skupini, lahko
teleskopi za opazovanje po presoji DOS ostanejo na strelni črti.

329.2

Očala: Dovoljena so očala kot nujna ali posebna strelska očala, pod pogojem, da imajo
vstavljene leče, normalno predpisane za uporabnika, in sončna očala, pod pogojem da so
v skladu s (čl. 326.3.7.1). Očala ne smejo biti označena na način, da lahko pripomorejo k
merjenju.

329.3

Pregled: Optične pripomočke, ki jih uporablja tekmovalec med tekmovanjem, se pregleda
med natančnim pregledom opreme in se jih po potrebi (čl. 334) lahko kadarkoli med
tekmovanjem ponovno pregleda.

330

OBLAČILA IN OSEBNA OPREMA

330.1

Uniforme: Na WC in RC, ki jih odobri IAU, je primerno, da so vsi tekmovalci, NTM,
uradno osebje, itn., ki sodelujejo v otvoritveni ali zaključni slovesnosti, oblečeni v uniformo
svoje ustrezne zveze.

330.1.1

Normativi za oblačila: Med tekmovanjem (in uradnim treningom) naj bodo oblačila, ki jih
nosijo tekmovalci, skladna z naslednjimi normativi za obleke:
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a. Ženske: obleke, krila, hlače za prosti čas, hlačna krila ali krojene hlače z dolžino, ki ni
nad nivojem mednožja. Bluze ali top (z dolgimi ali kratkimi rokavi).
b. Moški: hlače ali krojene hlače z dolžino, ki ni nad nivojem mednožja. Srajce (z dolgimi
ali kratkimi rokavi).
Pulover, brezrokavnik ali trenirka, dodeljena tekmovalcu kot uradna uniforma ekipe, je
dovoljena pod pogojem, da je skladna s čl. 330.2.
Vsa takšna oblačila naj bodo v uradnih barvah sodelujoče zveze in naj jih nosijo vsi člani
ekipe.
Ob odsotnosti prepoznavne obleke nacionalne ekipe, naj tekmovalci nosijo bela oblačila.
Zgoraj omenjena oblačila naj bodo v skladu s čl. 330.2.
330.1.2

Neugodne vremenske razmere: Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom, narejena
iz enega sloja materiala, se ob neugodnih razmerah lahko nosi le, ko to razglasi DOS.
Takšna oblačila naj bodo v skladu s čl. 330.2.

330.1.3

Strelska pokrivala: samostrelcu je dovoljeno, da nosi strelska pokrivala, ki so v skladu s
predpisi IAU Field discipline.

330.1.4

Naprave za dušenje zvoka: samostrelcu je dovoljeno, da uporablja čepke za ušesa ali
zaščito za sluh (tip slušalk) pod pogojem, da nosilcu tega ne preprečuje, da bi slišal
zvočne signale (čl. 321.3), in da je izpolnjen čl. 330.1.5.

330.1.5

Osebna stereo oprema: Uporaba osebne stereo ali radijske opreme za glasbo ali
dajanje napotkov samemu sebi na strelni črti NI DOVOLJENA na tekmovanju ali uradnem
treningu.

330.1.6

Osebni časomerilci: Tekmovalec ali uradna oseba ekipe sme uporabljati mehanske ali
elektronske osebne časomerilce pod pogojem, da NE oddajajo zvočnega alarma ali
signala.
Opomba: Ta določba se ne nanaša na sodnike.

330.1.7

Pasovi: samostrelcu je dovoljeno, da nosi samo en (1) pas, katerega širina naj ne
presega 30 mm. Če nosi tul za puščice, mora biti pritrjen na ta pas.

330.1.8

Tul za puščice: Pas ali žepni tuli za puščice so dovoljeni pod pogojem, da so skladni s
330.1.7.

330.2

Oblačila: Uporaba posebnih strelskih jopičev, podloženih oblačil (eno oblačilo ali
kombinacija oblačil), oprijeta oblačila ali dodatki, zasnovani tako, da nudijo podporo ali
izboljšajo nastop, tj. posebni strelski telovniki ali perilo, NI DOVOLJENA (gl. sliko 330-1).

330.2.1

Rokavice: Uporaba vsakršnih rokavic in posebnih strelskih rokavic NI DOVOLJENA.
Celotno streljanje je treba opraviti z golimi rokami (tj. trakovi niso dovoljeni).

330.3

Obutev: Tekom celotnega tekmovanja se nosi običajne čevlje. Uporaba posebnih
strelskih škornjev ali čevljev (razen pištolskih ISSF čevljev) NI DOVOLJENA. Obutev ne
sme segati čez kost gležnja.
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330.3.2

Gumijasti škornji: V neugodnih vremenskih razmerah so dovoljeni mehki gumijasti
škornji ali galoše. Takšna obutev ne sme dajati opore ali pripomoči k nastopu, tj.
omejevati premikanje gležnja.

330.4

Številke tekmovalcev: Na WC, RC, IC in CE morajo vsi tekmovalci na sredini hrbta
nositi svojo številko, ki naj bo vidna ves čas, ko samostrelec tekmuje (gl. čl. 319.4).

330.5

Znaki: samostrelcu je dovoljeno, da na strelskih oblačilih/jopiču nosi ime ali uradni znak,
zastavo ali emblem zveze ali kluba, ki ga zastopa. Glede velikosti ali barv takšnega znaka
ni omejitev.
SLIKA 330-1
Prikaz oblačil
Naslednja kombinacija oblačil je NAJVEČ, KAR JE DOVOLJENO med streljanjem (gl.
prikaze).
Tekom streljanja se ne sme nositi več kot en (1) kos določenega tipa oblačila.
Vsa takšna oblačila naj bodo ohlapna v skladu s čl. 330.1.1.

Tipi oblačil:
A
Telovnik (moški) ali spodnje oblačilo (ženske)
B
Majica s kratkimi rokavi
C
Polo majica ali srajca/bluza s kratkimi rokavi
D
Majica ali srajca/bluza z dolgimi rokavi
E
Pulover/jopica z dolgimi rokavi
F
Ekipni jopič/zgornji del trenirke z dolgimi rokavi
G
Jopič, odporen proti vremenskim vplivom (kadar dovoli DOS)
330.6

Logotipi sponzorjev: Uradni emblem prvenstva, ali ime, ali ime prizorišča, ali sponzor se
lahko doda tekmovalčevi številki tarče na hrbtu in na ročne trakove uradnemu osebju,
vendar ne sme motiti številk in črk.

330.7

Kirurške opore ali apreture: Tekmovalci, ki so utrpeli poškodbo, ki zahteva takšno
zdravljenje, morajo od ICJ pridobiti dovoljenje za tekmovanje ali za nadaljevanje
tekmovanja. IJC lahko za mnenje zaprosi usposobljenega zdravnika. Dovoljenje ne bo
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izdano, če je tekmovalčeva zmožnost izpolnjevanja varnostnih pravil (čl. 332) zmanjšana
ali če uporaba takšne kirurške opore ali apreture lahko izboljša nastop na tekmovanju.
Tekmovalci, ki morajo zaradi trajne invalidnosti nositi kirurško oporo, morajo v ta namen
predložiti zdravniško potrdilo in biti v skladu z določbami v čl. 322 in čl. 330.7.
331

OZNAČEVANJE

331.1

Zastave in prapori: Na tekmovanjih, ki jih odobri IAU, je dovoljeno prikazovanje zastav
ali praporov (zastavic) sodelujočih zvez in/ali posameznih klubov. Takšne zastave ali
prapore se lahko postavi za čakalno črto, v bližino prostora, dodeljenega NTM.

332

VARNOST IN VLJUDNOST

332.1

Samostrelec LAHKO NAPNE SAMOSTREL SAMO NA STRELNI ČRTI in po signalu za
pričetek streljanja serije, ki ga izda DOS ali uradna oseba, zadolžena za streljanje.

332.2

Namestitev (nocking) puščice se lahko izvede le tako, da je samostrel usmerjen proti tlom
neposredno pred strelno črto v smeri zaustavljalne tarče, ki je bila dodeljena samostrelcu.
Vstavljanje puščice v dvignjen samostrel NI DOVOLJENO. Samostrelec, ki ne upošteva
tega VARNOSTNEGA PRAVILA, je lahko DISKVALIFICIRAN.
Zadevnega samostrelca IJ opozori. Samostrelca, ki ta prekršek ponovi, se s tekmovanja
DISKVALIFICIRA (čl. 335.2).

332.2

Če se napet in napolnjen samostrel med streljanjem serije spusti, se ga ne sme obračati
iz smeri zaustavljalne tarče, ki je bila dodeljena samostrelcu.

332.2.2

V interesu OSEBNE VARNOSTI je zlasti priporočeno, da so prsti roke, ki vstavljajo
puščico, ravni in usmerjeni proč od sprožilnega držala, tj. proti prednjemu delu
samostrela.

332.3

Ko DSO izda signal za prekinitev streljanja, se mora samostrel NEMUDOMA SPUSTITI,
ODSTRANITI PUŠČICO in TETIVO SPUSTITI.

332.4

Če med streljanjem serije na samostrelu pride do okvare, mora samostrelec NEMUDOMA
PREKINITI STRELJANJE in signalizirati sodniku v skladu s čl. 328.1.

332.5

PREPOVEDANO JE:
a.

UPORABA SAMOSTRELA NA NEVAREN NAČIN.

b.

Meriti v ljudi, čeprav samostrel ni napet niti ni puščica vstavljena.

c.

Malomarno ravnanje s samostrelom na strelni črti.

d.
Streljanje navpično. Napet in napolnjen samostrel se ne sme dvigniti do višine, ki
je višja od vrha vetrne zastave na tarči, ki je bila dodeljena samostrelcu.
e.
Napenjanje samostrela, medtem ko so drugi tekmovalci, gledalci ali uradno osebje
pred strelno črto.
f.

Zapustiti strelno črto z napetim ali napolnjenim samostrelom.
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g.

Položiti napet in/ali napolnjen samostrel na tla.

h.
Dovoliti upravljanje s samostrelom nenadzorovanim osebam, ki niso seznanjene s
temi varnostnimi pravili.
332.6

Vljudnost: Streljanje s samostrelom v tarčo je zahteven šport, ki zahteva veliko
koncentracije, zato naj tekmovalec:
a.

NE govori na glas, ko drugi streljajo.

b.

NE govori z drugim tekmovalcem, ki očitno želi ostati tiho.

c.

NE kriči na strelni črti, tako da bi vznemirjal druge tekmovalce pri izvajanju strela.

d.

NE hodi po strelni ali čakalni črti in primerja rezultate.

e.

NE ravna z opremo drugega tekmovalca brez dovoljenja.

f.

Ko se izkliče rezultate, se prične z najvišjim rezultatom, tj. 10, 9, 8.

332.7

Samostrelec nikakor ne sme iti iz kakršnegakoli že razloga napredovati proti tarči, kadar
drugi streljajo, dokler DOS ali uradna oseba, zadolžena za streljanje, ne da signala za
premik.

332.8

Kajenje je za vse osebe prepovedano v območju čakalne in strelne črte ves čas
tekmovanja, brez izjem.

333

POMOČ IN NAPOTKI

333.1

Kadar se tekmovalec nahaja na strelni črti ne sme prejeti nobenih napotkov ali pomoči, ki
bi mu izboljšali njegov nastop ali rezultat (čl. 324.9).

333.2

Tekmovalec lahko za točkovanje svojih strelov pooblasti svojega NTM ali drugega
tekmovalca na sosednji tarči (čl. 325.14). O takšnem pooblastilu se obvesti sodnika.

334

PREGLEDOVANJE OPREME IN KONTROLA

334.1

Na dan uradnega treninga ali dan prej se na WC, RC, IC ali CE, ki jih odobri IAU, vse
samostrele, strelsko opremo, dodatke in oblačila vsakega samostrelca pregleda, če se
skladajo z zahtevami iz teh tekmovalnih pravilih, pri čemer pregled opravijo IJC/TC in
določeni predstavniki na uradnem pregledu opreme (ki mora biti pred uradnim treningom),
skladno z napovedjo v uradnem programu tekmovanja.

334.2

Pri samostrelih in puščicah se pregleda skladnost s (čl. 326 in čl. 327). OC mora
poskrbeti za razpoložljivost primernih merilnih naprav in tehtnic (ki jih je odobrilo ustrezno
telo). IJ/TC in določeni predstavniki morajo skrbeli, da ne poškodujejo opreme.
Vzorčni lok se lahko tehta na pregledu pred streljanjem. IJ/TC lahko zahtevajo, da se po
koncu vseh tekmovalnih strelov tehta naključne loke, za uvrščene tekmovalce pa po
njihovi prosti presoji.

334.2.1

Kontrolne nalepke: Samostrele, ki so bili odobreni kot pravilni, se označi s primerno
nalepko, ki nosi ime in datum tekmovanja. Odobritev mora biti označena tudi na
kontrolnem listu, ki ga priskrbi OC, v skladu z zahtevanim formatom.
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334.2.2

Rezervni samostreli: Rezervne samostrele, ki se jih uporabi v primeru okvare opreme, v
finalnih disciplinah, itd. je med pregledom opreme prav tako potrebno dati v odobritev in
to v času, ki ga določi organizator. gl. pravila za finale čl. 350.

334.2.3

Ko je bila oprema odobrena, se je pred ali med tekmovanjem ne sme več spreminjati na
noben način, ki bi bil v nasprotju s temi pravili. Če obstajajo dvomi o spremembah, se
mora opremo vrniti na kontrolo opreme za ponoven pregled in odobritev.

334.2.4

Samostrelec, ki uporablja neodobreno ali spremenjeno opremo ali je odstranil kontrolno
nalepko, bo NEMUDOMA DISKVASLIFICIRAN (gl. čl. 335).
Nadaljnji pregled opreme, kot v primeru okvare opreme, bo potekal po potrebi.

334.3.1

Samostreli, puščice in oblačila vodilnih petih (5) tekmovalcev v vsaki disciplini bo za
skladnost s (čl. 326, čl. 327 in čl. 330) temi tekmovalnimi pravili ponovno pregledal TC
in/ali IJ PREDEN se takšno opremo odstrani s črte za opremo po končanju vsake
tekmovalne runde. IJ lahko po lastni presoji pregleda opremo vsakega tekmovalca po
končanju tekmovalne runde, pod pogojem, da je bilo to ustrezno napovedano.

334.4

Odobritev opreme je veljavna le za tekmovanje, za katerega je bil opravljen pregled.

335

DISCIPLINSKI UKREPI

335.1

Tekmovalci in uradno osebje morajo upoštevati IAU ustanovno listino in pravila kot tudi
vse odločitve in navodila, ki jih poda IJC.

335.2

Samostrelca, ki je nevede kršil katerokoli pravilo ali uredbo, sodnik ustno opozori in
obvesti, da je lahko vsaka nadaljnja kršitev vzrok za diskvalifikacijo. Opozorilo se izda s
prikazom RUMENEGA KARTONA, na katerem je beseda „WARNING“. To opozorilo se
mora pokazati tudi NTM-ju zadevnega tekmovalca.

335.2.1

Samostrelcu, ki je zavestno kršil katerokoli pravilo ali uredbo in mu je že bil pokazan
rumen (opozorilni karton) (čl. 335.2), IJ dosodi, da ni več upravičen do sodelovanja in se
ga diskvalificira s tekmovanja. Diskvalifikacijo se oznani s prikazom RDEČEGA
KARTONA, na katerem je beseda „DISQUALIFICATION“.
Opomba: Velikost kartonov naj bo približno 70 × 100 mm.

335.3

NTM se lahko na takšno odločitev nemudoma in pisno pritoži pritožbeni žiriji (čl. 336.2).
Pritožbo bo dostavil IJ. Odločitev pritožbene žirije je dokončna.

335.4

Vse incidente z rumenimi in rdečimi kartoni se do konca zadevnega tekmovanja zabeleži
na vse liste z rezultati tekmovalcev, ki so kršili. Prekrške se označi na samostrelčev
karton z rezultati in označi za prihodnje WC ali RC. Obvesti se tudi DOS.

335.5

Vodje nacionalnih ekip (NTM): NTM, njegov pomočnik ali njegov predstavnik morajo biti
prisotni tekom vseh tekmovalnih dni. Če mora NTM zapustiti tekmovanje, mora o tem
obvestiti IJ in določiti zastopnika.
OC preskrbi IJ seznam NTM.

336

UGOVORI, PRITOŽBE IN VIŠJE PRITOŽBE

336.1

Ugovori in pritožbe: O vseh vprašanjih ali nesoglasjih glede interpretacije tekmovalnih
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pravil ali dejanj uradnih oseb tekmovanja mora najprej odločiti IJC v skladu s čl. 311 in čl.
337.
336.1.1

Pritožbe: NTM ali uradna oseba zveze lahko takoj in pisno pri IJC vloži pritožbo zoper
odločitev sodnika ali točkovalca. IJC mora nemudoma raziskati primer in odločiti glede
pritožbe. Glede točkovalnih vrednosti puščice ni mogoče ugovarjati. (Čl. 325.9.8).

336.1.2

Višje pritožbe: V primeru nestrinjanja z odločitvijo IJC, lahko NTM ali uradna oseba
zveze pritožbeni žiriji pisno vloži višjo pritožbo (čl. 336.3).

336.2

Pritožbena žirija: Za vse discipline, ki jih odobri IAU, EC določi pritožbeno žirijo.
Pritožbena žirija je odgovorna za podajanje končnih odločitev glede vseh pritožb zoper
odločitve IJC (čl. 311.2). Pritožbena žirija je sestavljena iz treh članov, vključno s
predsednikom, ki je višji član TC, članom EC, ki pozna pravila za Field disciplino, in osebo
iz OC, ki je seznanjena z IAU.

336.2.1

Pritožbena žirija mora biti na tekmovalnem polju na razpolago ves čas tekmovanja,
vključno z dnem za uradni trening, in še 30 minut po končanju streljanja.

336.3

Pristojbina za ugovor: Vse višje pritožbe morajo NTM ali njegov zastopnik oddati
najkasneje eno uro po odločitvi IJC skupaj s pristojbino za ugovor v višini CHF 50 ali
ekvivalentom. Pristojbino se vrne, če se pritožbi ugodi oz. jo zadrži OC (50% v sklad
IAU), če se pritožbo zavrne. V posebnih okoliščinah lahko pritožbena žirija določi, da se
čas za vlogo pritožb podaljša do štiriindvajset (24) ur. Takšna odločitev lahko preloži
zmagovalno slovesnost za disciplino, v zvezi s katero je bila vložena pritožba.

336.4

Odločitve pritožbene žirije se mora dokumentirati in pred podelitvijo nagrad predložiti
osebi, ki se je pritožila, predsedniku IJC in vodji OC. S tem se postopek pritožbe konča.

337

PREDNOSTI, INTERPRETACIJA IN DOPOLNILA

337.1

Dopolnila k tem pravilom se lahko sprejme le v skladu s členom 13 ustanovne listine IAU.

337.2

Splošna interpretacija in vzdrževanje teh pravil je odgovornost TC Filed dicipline.

337.2.1

Za vsakršne posebne izjeme zgornjim pravilom je potrebno pridobiti dovoljenje izvršnega
komiteja IAU.

337.3

Če pride zaradi razlik v interpretaciji teh pravil do težave, velja originalni angleški tekst.
Kjer pride do konflikta med temi pravili in ustanovno listino IAU, ima prednost slednja.

337.4

Spol: Reference na moški spol se nanašajo tudi na ženski spol in obratno, razen kadar je
iz konteksta razvidno da je poimenovanje specifično za spol.

337.5

Izrazi: Definicija izrazov (velja za angleški tekst, ki v slovenskem prevodu morda niso bili
vselej ustrezno uporabljeni):
MUST

pomeni obvezno zahtevo, ki se je ne sme zanemariti,

SHALL

pomeni obvezno zahtevo,

SHOULD

pomeni zahtevo, ki je zaželena,

WILL

pomeni strogo zahtevo,
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pomeni prilagodljivo zahtevo.

ADMINISTRACIJA WC/RC
Rezervirano
gl. tudi „Guidelines for the conduct of World and Regional Championships“.

339

OGLAŠEVANJE IN SPONZORSTVO

339.1

Oglaševanje: Vsakršno komercialno oglaševanje z namenom sponzoriranja ali promocije
dogodka se na WC, RC, IC in CE, odobri IAU, lahko izvaja le s pisnim dovoljenjem IAU
EC.
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TEKMOVALNA PRAVILA
FINALE 50 m
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FINALNE RUNDE - 50 metrov

350.1

Finalne runde sestoje iz 10 puščic s 50 metrov na 60 cm lice tarče (čl. 317); najvišji
mogoči rezultat znaša 10 točk. V vsaki seriji se strelja eno (1) puščico. Dovoljeni čas
znaša eno (1) minuto na puščico. Ob začetku finala se strelja eno serijo treh 83)
poskusnih puščic. Teh poskusnih strelov se ne točkuje.

350.1.1

Razen če v teh posebnih tehničnih pravilih ni drugače določeno, veljajo v celoti trenutna
pravila za IAU samostrel. gl. ponoven pregled vse opreme (334) in in vse rezervne
opreme.

350.2

Kvalifikacije: po zaključku dvojnega IR 900 ali 2 × IR 600 dvoranskega kvalifikacijskega
tekmovanja se vodilnih osem (8) posameznikov med moškimi, ženskami, mladinci,
veterani in oskrbovanci (uvrščeni 1-8 v svojih ustreznih kategorijah) uvrsti na streljanje v
ločenih finalnih rundah.

350.2.1

Za določitev zmagovalcev se uporabi kombinirane kvalifikacijske in finalne rezultate.

350.2.2

Finalna runda na 50 m se nanaša tudi na DVORANSKE IR 600 in IR 400 runde, ki se jih
strelja na ustreznih razdaljah in v ustrezna lica tarč.

350.3

Določitev tarč: tarče se določi glede na uvrstitev posameznega tekmovalca na tekmi
dvojne IR 900 kvalifikacijske runde.

350.3.1

Tekmovalcu z najvišjim rezultatom v vsaki kategoriji (moški, ženske, mladinci, veterani in
oskrbovanci) se dodeli tarčo št. 1. Preostalih sedem tarč se dodeli v padajočem vrstnem
redu kvalifikacijskih rezultatov.

350.4

Hrbtne številke: vsak finalist mora nositi hrbtno številko s številko tarče (1-8), priimkom,
državo (kratica).

350.5

Poskusi: ob pričetku vsakega finala se strelja eno (1) serijo treh (3) poskusnih puščic.
Tovrstnih poskusnih puščic se ne točkuje. Največja časovna omejitev za poskuse znaša
pet (5) minut. Finalisti morajo svoje puščice pobrati.

350.6

Točkovanje: poteka po vsaki seriji. Na ukaz DOS-a gredo IJ skupaj z izvlačilci(?) (pullers)
k tarčam za točkovanje.

350.6.1

Ko se točkovalno vrednost puščice preveri in zabeleži (IJ na karton z rezultati, ki jih
preskrbijo organizatorji), dovoli IJ izvlačilcu, da izvleče puščico in se z njo vrne na varno.
IJ posreduje točkovalne vrednosti DOS, ki oznani rezultate v vrstnem redu tarč, na primer
„Tarča 1, središče 10“ - „Tarča 2, 10 točk“ - „Tarča 3, 9 točk“ in tako dalje, dokler niso
točkovane vse tarče.

350.7

Pritožbe: V primeru nesoglasja glede tega, ali se puščica dotika ločevalne črte med
točkovalnima območjema, je dokončna večinska odločitev vseh treh IJ, na katero se ne
da nadalje pritožiti.

350.8

Izenačeni rezultati: če je po 10. finalnem strelu izenačenje za katerokoli medaljo
(vpletena sta dva ali več tekmovalcev in po običajnih postopkih pri izenačitvah), se finale
nadaljuje in zadevni finalisti nadaljujejo v dodatnem streljanju („Sudden Death“), dokler
tekmovalci niso izločeni, tako da se lahko razdeli mesta za medalje.

350.9

Slavnostna podelitev nagrad: nagrade se po zaključku vsakokratnega finala podeli pred
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glavnim območjem za gledalce.
350.10

Doping kontrola: opravi se jo neposredno po podelitvi nagrad in skladno z veljavno
IAU/IOC regulativo.

350.11

Zasnova polja: osem (8) zaustavljalnih delov tarč se postavi na 50 m, med središči je 2
m, postavljene naj bodo neposredno nasproti glavnemu območju za VIP in gledalce.
Finalne tarče se oštevilči kot tarče 1 do 8. Za finale se namesti nova lica tarč (na katere
se še ni streljalo) (čl. 317).

350.12

Oprema za polje: za finalno rundo se zahteva naslednjo dodatno opremo:
veliko tablo za finalne rezultate, kamor se vpiše imena vsakega od 8 finalistov, ustrezno
kratico države, kvalifikacijske rezultate, finalne rezultate (točkovalne vrednosti za vsak
finalni strel mora biti prikazan ločeno), delne seštevke in finalno razvrstitev. Tabla za
rezultate naj bo nameščena v bližini strelne črte in dostopna točkovalcem ter jasno vidna
gledalcem in medijem.
Varnostna zaščita na vsaki strani strelne črte mora zagotoviti zaščito za IJ, izvlačilce in
kurirje (runners).

350.13

Sodniki: DOS-u pomagajo trije (3) IJ, ki nadzorujejo finale in so odgovorni za določanje
točkovalnih vrednosti puščic. DOS nadzira finale, uporabljajoč ojačane zvočne ukaze
(preko PA sistema), pri čemer komunicira z IJ preko radio telefonskih enot.

350.14

Točkovanje: IJ delujejo kot točkovalci in beležijo točkovalne vrednosti vsake puščice na
kartone z rezultati, ki jih preskrbi organizacijski komite.

350.14.1

Organizacijski komite mora zagotoviti zadostno število uradnega osebja na polju (FO), da
po navodilih IJ objavljajo rezultate na tabli za rezultate.

350.15

Izvlačilci: IJ-ju pomagajo izvlačilci, ki jih imenujejo finalisti, da potegnejo njihove puščice
iz tarč, se pravi osem (8) izvlačilcev (po 1 na finalista).

350.16

Kurirja: organizacijsko telo mora zagotoviti dva kurirja, da med serijama zagotovita
vračilo puščic finalistom. Pod vodstvom DOS so IJ odgovorni za nadzor kurirjev.

350.17

Čas pojavljanja: finalisti se morajo za ustrezno finale pojaviti na dodeljenih strelnih
postajah 10 minut pred načrtovanih štartnim časom.

350.18

Časovna kontrola in ukazi: streljanje finala upravlja DOS z naslednjimi ojačanimi
zvočnimi ukazi:
Pet minut do poskusov (Five Minutes to Sighters):
Pričenja se odštevanje. Finalisti
lahko zavzamejo dodeljene jim položaje na strelni črti. Dovoljena je vadba strelnega
položaja, skladno s čl. 320.4. Prižgana je RDEČA luč.
Ena minuta do poskusov (One Minute to Sighters):

Odštevanje se nadaljuje.

Dvajset sekund do poskusov (Twenty Seconds to Sighters):
sekund.
Za poskusne strele, polni (For Sighting Shots Load):
svojih lokov in namestijo puščico v samostrel.
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Pozor (Attention):
k rami.
3-2-1 Start:

Finalisti lahko zavzamejo svoj strelski položaj in samostrel dvignejo

Teči prične pet (5) minutna časovna omejitev. Luč se spremeni v ZELENO.

Stop: Po preteku pet (5) minutne časovne omejitve ali ko so vsi finalisti zaključili s serijo
treh (3) poskusnih puščic, karkoli nastopi prej. Luč se spremeni v RDEČO.
Poberite svoje puščice (Collect Your Bolts):
svoje puščice.

Finalisti morajo k tarčam in pobrati

Ena minuta do finala (One Minute to Final):
vrnil na svoj položaj na strelni črti.

Od trenutka, ko se je zadnji finalist

Dvajset sekund (Twenty Seconds):

Preostalo je še 20 sekund.

Za prvi tekmovalni strel, polni (For the First Competition Shot Load): Finalisti
potegnejo tetive svojih lokov in namestijo puščico v samostrel.
Pozor (Attention):
k rami.
3-2-1 Start:

lahko

Finalisti lahko zavzamejo svoj strelski položaj in samostrel dvignejo

Teči prične eno (1) minutna časovna omejitev. Luč se spremeni v ZELENO.

Stop: Po preteku eno (1) minutne časovne omejitve ali ko so vsi finalisti izstrelili svoj
tekmovalni strel, karkoli nastopi prej. Luč se spremeni v RDEČO.
Točkuj tarče (Score the Tragets): IJ in izvlačilci puščic napredujejo do tarč za
točkovanje. IJ usmerjajo točkovalne vrednosti nazaj k DOS, ki rezultate objavi v vrstnem
redu tarč (čl. 350.6.1). Po prvem tekmovalnem strelu kurirji izrabijo ta čas, da puščice
vrnejo finalistom. Po signalu IJ, da je točkovanje končano, se izvlačilci in kurirji umaknejo
na varno.
Za drugi tekmovalni strel, polni (For the Second Competition Shot Load):
se ponavlja, dokler finalna runda ni končana in so dolečni dobitniki nagrad.
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Priporočeni urnik za svetovno prvenstvo
Dan 1
Nedelja

Prihod ekip, odprti trening

12:00 - 16:00

Dan 2
Ponedeljek

Odprti trening
TC sestanek
Uradna otvoritev
Sestanek delegatov in VIP
Sprejem

10:00 - 16:00
11:00 - 13:00
18:00 - 19:00
19:00 - 22:00

Dan 3
Torek

Otvoritev tekmovanja
Podelitev nagrad
Žreb za dodelitev tarč

10:00 - 16:00
17:00 - 17:30
18:00 - 19:00

Dan 4
Sreda

Uradni trening

10:00 - 16:00

Dan 5
Četrtek

Kvalifikacijska runda 1 (IR 900)

10:00 - 16:00

Dan 6
Petek

Kvalifikacijska runda 2 (IR 900)

10:00 - 16:00

Dan 7
Sobota

Finalne runde in nagrade za posameznike
Banket in nagrade za ekipe

10:00 - 16:00
19:30 - 00:00

Dan 8
Nedelja

Odhod ekip
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Priporočeni čas za streljanje finalnih rund
Najboljši 8 tekmovalcev v vsaki kategoriji strelja v svojem ustreznem finalu. Vseh 8
tekmovalcev strelja skupaj z ramo ob rami IR 1800
Čas za pripravo
Poskusni streli
Pobiranje puščic
Odštevanje
Prvi poskusni strel
Točkovanje in pobiranje

10 minut
5 minut
2 minuti
1 minuta
1 minuta × 10
2 minuti × 10

Vmesni seštevek

48 minut

Čas med zadnjim strelom in podelitvijo nagrad
Podelitev nagrad
Čas med podelitvijo nagrad in naslednjim finalom

3 minute
5 minut
2 minuti

Vmesni seštevek

10 minut

Prvo finale
Časovni razmik med finali
Drugo finale
Časovni razmik med finali
Tretje finale
Časovni razmik med finali
Četrto finale
Podelitev nagrad

48 minut
10 minut
48 minut
10 minut
48 minut
10 minut
48 minut
10 minut

čas za streljanje finalnih rund

232 minut (3 ure 52 minut)
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