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ÚVOD

Tento úvod nesmí být nikdy v průběhu existence této asociace upravován ani smazán.

V rámci této asociace musí být navždy uchovávána teorie a přesvědčení, že všichni lidé jsou si
rovni bez ohledu na rasu, plemeno, barvu pleti nebo národnost a že je velkým záměrem našeho
Boha, aby všichni lidé žili společně v míru a pokoji při zachování úplné svobody a důstojnosti
člověka.
Tento orgán hodlá tyto zásady uchovávat a předávat je dále tím, že bude spojovat názory a
kontinenty celého světa. Prostředkem mu k tomu bude používání (a tím i uchování) nejstarší zbraně
člověka - luku a šípů, a to v rámci her, které rozvíjí osobní schopnosti a dovednosti, a přitom
vytvářejí lepší porozumění mezi lidmi.
Dále tento orgán uznává právo každého národa řídit si tyto programy samy takovým způsobem,
jak uznají za nutné a žádoucí ve prospěch lukostřelby ve své zemi a na celém světě.
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STANOVY
ČLÁNEK I – JMÉNO
Jméno této asociace bude „MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO TERÉNNÍ LUKOSTŘELBU“,
která je označena zkratkou IFAA a v další části těchto stanov je uváděna jako „Asociace“.
Asociace bude neziskově orientovaný sportovní orgán se sídlem ve švýcarském Luganu, který je
takto definován v souladu s články 60 a násl. švýcarského občanského zákoníku.

ČLÁNEK II – ÚČEL
A.

Poskytnout základní plán, na základě kterého se lukostřelecká asociace každé země světa
může stát členem asociace.

B.

Podporovat a rozvíjet terénní lukostřelbu a všechny ostatní lukostřelecké sporty a akce, které
bude Asociace organizovat na celém světě.

C.

Rozvíjet a podporovat soutěže mezi mezinárodními a národními asociacemi.

D.

Formulovat pravidla, jimž se řídí mezinárodní soutěž.

E.

V závislosti na momentálním rozhodnutí Asociace zajišťovat pro organizaci mistrovství
světa a další mezinárodní akce, jako jsou například kontinentální
nebo
mezinárodní
mistrovské turnaje.

F.

Formulovat programy, které poskytnou lukostřelcům uznání za dovednosti s ohledem na
používání luku a šípů ve všech schválených soutěžích.

G.

Přijmout soubor norem, které budou rozlišovat mezi amatérským a profesionálním statutem
lukostřelců pro soutěže, které organizuje a/nebo schvaluje Asociace.

ČLÁNEK III – PRAVOMOCI IFAA
V rámci podpory tohoto účelu může Asociace:
A.

Řádně spravovat aktiva, poplatky a další finanční příspěvky členů na základě těchto stanov.

B.

Nakupovat, získávat pronájmem nebo výměnou, pronajímat a jinak získávat majetek a
osobní a jakákoliv práva a privilegia, která mohou být nutná pro účely Asociace nebo mohou
být pohodlně používána ve spojení s jakýmikoliv účely Asociace.

C.

Uzavírat jakékoliv smlouvy s jakoukoliv národní vládou, úřadem nebo organizací, které jsou
náhodné nebo přispívají k plnění účelu Asociace. Získávat od této vlády nebo úřadu
jakákoliv práva, privilegia a koncese, o nichž se Asociace může domnívat, že je žádoucí tato
ujednání, práva, privilegia a koncese získat, provádět a dodržovat je.

D.

Investovat a spravovat aktiva Asociace a činit tak s řádnou péčí a takovým způsobem,
o němž rozhodne rozpočet schvalovaný dvakrát za rok při zaručení dostatečné likvidity pro
plnění funkcí Asociace
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E.

V rámci podpory a prosazování účelů Asociace prodávat, zlepšovat, řídit, rozvíjet
vyměňovat, pronajímat, likvidovat, převádět na účet nebo jinak nakládat s jakoukoliv částí
majetku a práv Asociace.

F.

Přijímat jakékoliv majetkové dary pro jakékoliv účely Asociace, ať již na základě
jakéhokoliv zvláštního svěřenství nebo jinak.

G.

Přijímat taková opatření na základě osobních nebo písemných odvolání, veřejných setkání
nebo jinak, které mohou být čas od času považována za vhodná pro účel zajištění příspěvků
do fondů Asociace prostřednictvím darů, ročních příspěvků, sankčních poplatků nebo jiných
zdrojů financování.

H.

Tisknout a publikovat jakékoliv bulletiny, periodika, letáky, video nebo audiokazety a/nebo
jiná písemná nebo elektronická média, která může Asociace považovat za žádoucí pro
prosazování svých účelů.

I.

Dělat jakékoliv takové jiné věci, které jsou náhodné nebo přispívají ke splnění účelu
Asociace a k prosazování pravomocí Asociace.

ČLÁNEK IV – ČLENSTVÍ
Asociace rozeznává následující třídy členů:
A.

Plnoprávní členové
Plnoprávnými členy budou národní asociace terénní lukostřelby nebo jejich protějšky;
z každé země jedna.
Plnoprávný člen může navrhnout změnu stanov IFAA nebo knihy pravidel a uplatňovat hlas
v záležitostech Asociace.

B.

Přidružení členové
1.

Přidružení členové jsou žadatelé o plnoprávné členství, jejichž kandidátství schválil
Výkonný výbor a kteří čekají na schválení Světovou radou.
Přidružený člen nemůže navrhovat změny stanov IFAA ani knihy pravidel a nesmí
hlasovat o záležitostech Asociace.

2.
C.

Evropská lukostřelecká asociace je přidruženým členem Asociace.

Firemní členové
Firemním členem může být jakákoliv firma, podnik nebo společnost, které podporují a
prosazují účely Asociace.
Firemní člen nemůže navrhovat změny stanov IFAA ani Knihy pravidel a nesmí hlasovat
o záležitostech Asociace.

D.

Čestní členové
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Světová rada může čas od času udělovat čestné členství jednotlivcům, organizacím nebo
společnostem, které pomáhaly Asociaci nad rámec jejich povinností. Tito členové nesmí
mluvit do záležitostí Asociace, ani se nesmí účastnit Valné hromady. Toto členství nesmí být
udělováno členům výkonného výboru během jejich působení ve funkci.

ČLÁNEK V – PŘIDRUŽENÍ
A.

Jako člen:
1. Jakákoliv národní asociace terénní lukostřelby, která se chce stát členem Asociace, musí
předložit písemnou žádost o členství určenou tajemníkovi a musí zaplatit poplatek za žádost.
Poplatek za žádost je shodný s ročním členským poplatkem.
2. Žádosti o členství bude vyřizovat Výkonná rada, která může jakoukoliv žádost přijmout
nebo odmítnout. V případě odmítnutí žádosti je třeba uvést důvod.
3. V případě, že bude žádost o členství odmítnuta, bude poplatek za žádost o členství vrácen.
4. Národní asociace, jejíž žádost o členství byla odmítnuta, se může proti tomuto rozhodnutí
písemně odvolat ke Světové radě na jejím prvním zasedání, kde to bude možné. Toto
odvolání musí být předáno nejpozději do 60 dní od obdržení informace o tomto odmítnutí a
musí obsahovat kompletní informace, které poslouží jako základ pro odvolání.
5. Pokud Výkonná rada žádost o členství příjme, stane se příslušná asociace přidruženým
členem a její členství bude schváleno na příštím zasedání Světové rady.
6. Členové mají právo vznášet námitky k tomu, aby se žadatel stal členem. Námitka musí být
písemná a musí být určena Tajemníkovi. Tyto námitky budou vyřizovány na příštím
zasedání Světové rady.
7. Bude-li námitka vůči plnému členství podpořena, bude členství pozastaveno a potom
přezkoumáno v souladu s postupy na základě článku VII stanov.

B.

Firemní členství:
1. Jakákoliv firma, podnik nebo společnost, které se chtějí připojit k Asociaci jako firemní
člen, musí předložit písemnou žádost Tajemníkovi a zaplatit poplatek za žádost. Poplatek za
žádost je shodný s ročním členským poplatkem.
2. Žádosti o firemní členství bude vyřizovat Výkonná rada, která může jakoukoliv žádost
odmítnout. V případě odmítnutí žádosti je třeba uvést důvod. Odvolání ke světové radě není
přípustné.
3. Firemní členství se uzavírá na dobu nejméně dvou let s výjimkou případu, kdy je členství
pozastaveno v souladu s postupy na základě článku VII stanov.
4. V případě, že bude žádost o členství odmítnuta, bude poplatek za žádost o členství vrácen.

C.

Členské poplatky
1. Členské poplatky se platí ročně. Jsou splatné od prvního dne ledna a budou vyplaceny před
posledním dnem února toho samého roku.
a.

Roční členské poplatky budou:

b.

Pro každého přidruženého a/nebo plnoprávného člena: 100 Euro

2. Pro každého firemního člena: Dle dohodnuté smlouvy
Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
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D.

Ukončení členství
1. Člen, který si přeje své členství ukončit, o tom musí písemně informovat Tajemníka.
Ukončení členství vstupuje v platnost ke konce měsíce, kdy bylo oznámení přijato.
Členské poplatky se nebudou vracet.

ČLÁNEK VI – ZTRÁTA NEBO POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ
Členství může být zrušeno, pokud člen
A.

Neplatí členské poplatky a neplní další povinnosti v termínech, které jsou předepsané
v těchto stanovách.

B.

Nedodržuje ani neprosazuje normy s cílem zajistit amatérské postavení jednotlivého
lukostřelce pro soutěže organizované a/nebo povolené Asociací.

A v případě úplného členství a přidružených členů:
C.

Nedodržuje ani neprosazuje pravidla, předpisy a postupy Asociace při provádění turnajů,
které jsou organizovány buď pod záštitou Asociace nebo jsou schváleny Asociací.

D.

Neposkytuje systém klasifikace uznávaný Asociací.

E.

Nedodá zástupce, který bude sloužit ve Světové radě.

ČLÁNEK VII – POSTUP PŘI POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ, VYLOUČENÍ A
OBNOVĚ ČLENSTVÍ
A.

Při předložení důkazů o příčině jednání předloží Tajemník konkrétní obvinění vůči členovi.

B.

Po obdržení konkrétních obvinění bude mít člen 60 dní na nápravu nedostatků a/nebo na to,
aby si připravil obhajobu.

C.

Ke konci 60-ti denní lhůty pro přijetí nápravy/obhajoby člena Výkonná rada rozhodne, zda
členovi členství pozastaví, nebo jej vyloučí nebo mu členství obnoví a členovi toto
rozhodnutí písemně sdělí.

D.

Člen se může proti přijatému rozhodnutí před odvolacím výborem odvolat, přičemž tak musí
učinit nejpozději do třiceti dní od oznámení rozhodnutí.

E.

Toto odvolání, které bude v písemné formě předloženo tajemníkovi Asociace, může být
založeno na následujících důvodech:
1.

Přijatý verdikt není předloženými důkazy podložen a člen je tudíž nevinný nebo

2.

Rozhodnutí výkonné rady je neúměrné závažnosti spáchaného přestupku.

Odvolací výbor svolává předseda nejpozději třicet dní po přijetí odvolání a bude se skládat z
pěti osob.
Čtyři členové odvolacího výboru budou zvoleni z řad plnoprávných členů Asociace.
Výkonná rada nominuje dva plnoprávné členy, z nichž každý jmenuje po jedné osobě, která
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bude zasedat v Odvolacím výboru stejně jako odvolávající se člen. Odvolávající se člen
nebude v Odvolacím výboru zasedat.
Pátý člen, jimž bude předseda Odvolacího výboru, bude zvolen z Výkonného výboru čtyřmi
nominovanými členy na základě vzájemného souhlasu.
Odvolací výbor bude povinen přezkoumat rozhodnutí Výkonné rady a může původní
rozhodnutí pozdržet, anulovat nebo pozměnit, a to nejpozději do třiceti dní od data, kdy se
rada sešla. Rozhodnutí Odvolacího výboru bude pro všechny strany a členy Asociace
závazné.
Nebude-li rozhodnutí akceptováno, může se odvolávající odvolat ke Světové radě, která
rozhodne na příštím zasedání Světové rady a kde žádné další odvolání není možné.

ČLÁNEK VIII – ORGÁNY ASOCIACE
A.

Světová rada.

B.

Výkonný výbor

C.

Stálé výbory
1.

Auditní výbor
Svolává jej světová rada v souladu s článkem XIV stanov

2.

Technický výbor
Svolává jej prezident na základě článku 2 oddílu věnovaného postupům a procedurám.

3.

Školící a koučinkový výbor
Svolává jej prezident na základě článku 11 oddílu věnovaného postupům a procedurám.

D.

Zvláštní výbory
1.

Odvolací výbor
Svolává se na základě článku VII D stanov

ČLÁNEK IX – HLASOVACÍ PRÁVA A POSTUPY
A.

Plnoprávní členové Asociace a zvolení funkcionáři Výkonné rady mají právo hlasovat o
rozhodnutí nebo návrhu nebo se mohou hlasování zdržet a nehlasovat ani pro příslušné
rozhodnutí nebo návrh, ani proti němu. Plnoprávní členové a zvolení funkcionáři mohou
Světové radě na příslušných formulářích předložit žádosti, o nichž má Světová rada
hlasovat. Člen, který návrh přednáší, jej musí odeslat tak, aby jej Tajemník obdržel nejméně
120 dní před zasedáním světové rady.

B.

Výkonná rada bude mít 30 dní na prostudování návrhu a na vypracování svých připomínek.

C.

Tajemník rozešle kopie všech návrhů a souvisejících připomínek vypracovaných Výkonnou
radou všem členům nejméně 90 dní před zasedáním Světové rady.
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D.

Členové si mohou návrhy prostudovat a vrátit upravené návrhy na řádných formulářích tak,
aby je Tajemník obdržel nejméně 60 dní před zasedáním Světové rady. Pokud Světová rada
během stanovené lhůty žádný pozměňovací návrh neobdrží, bude hlasovat o původním
návrhu.

E.

Všechny řádně předložené návrhy a program zasedání Světové rady musí tajemník předat
plnoprávným a přidruženým členům, přičemž tak musí učinit nejpozději 60 dní před
zasedáním Světové rady.

F.

Všechna rozhodnutí Světové rady budou pro všechny členy a orgány Asociace závazná.

G.

Pokud některý hlasující svůj hlas neodevzdá, bude se mít za to, že se s ohledem na hlasování
o příslušném návrhu zdržel hlasování.

H.

Hlasování prostřednictvím oprávněného zástupce.
Plnoprávný člen, který se zasedání Světové rady nezúčastní, může pověřit jiného
plnoprávného člena, aby za něj hlasoval, přičemž je třeba dodržet následující postup a
podmínky:
1.

Zástupce, člena, který je oprávněn hlasovat jménem jiného člena, předá před zahájením
zasedání tajemníkovi kopii hlasů společně s potřebnou akreditací od člena, který jej
hlasováním pověřil. Všechny dokumenty musí podepsat alespoň dva řídící pracovníci
člena, který udělil oprávnění a tyto podpisy musí ověřit pracovník, který nese za
ověřování podpisů odpovědnost.

2.

Výše uvedený zástupce nesmí hlas změnit, pokud nemá výslovné oprávnění k tomu, aby
tak učinil.

3.

Jméno osoby, která vhodí hlas, bude uvedeno ve zmocňujícím dopise a toto zmocnění se
nesmí převádět na jinou stranu.

4.

Hlas musí být buď „pro“ nebo „proti“ návrhu. Zástupce nemůže dostat oprávnění
k tomu, aby se zdržel hlasování.

5.

V případě, že bude návrh na zasedání pozměněn a nebude uděleno žádné oprávnění ke
změně hlasu, budou hlasy zástupce zaznamenány následujícím způsobem:

6.

a.

Hlas zmocněného zástupce „pro“ původní
pozměněnému návrhu.

návrh bude hlasem

„proti“

b.

Hlas zmocněného zástupce „proti“ původnímu návrhu bude hlasem „pro“
pozměněný návrh.

Hlasy vhozené zmocněným zástupcem jsou závazné a člen, který je tím pověřil, nesmí
tyto hlasy zpochybnit ani zrušit.

ČLÁNEK X – SVĚTOVÁ RADA
A.

Světová rada Asociace bude hlavním regulačním a rozhodovacím orgánem Asociace a bude
prosazovat všechny pravomoci Asociace nebo bude delegovat jakékoliv nebo všechny tyto
pravomoci na Výkonnou radu tak, jak to bude nutné nebo žádoucí.

B.

Světová rada se bude skládat ze zvolených funkcionářů Asociace a jednoho akreditovaného
zástupce každého člena. Zasedání Světové rady se bude nazývat valná hromada
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C.

Valná hromada bude vyřizovat záležitosti Asociace v sudé roky na mistrovství světa v
terénní lukostřelbě, když bude zasedat více než dva dny bezprostředně před zahajovacím
ceremoniálem mistrovství.

D.

Každý člen bude mít jeden hlas. Jménem člena bude hlasovat jeho pověřený zástupce, který
bude vybrán jakýmkoliv způsobem, který stanoví tento člen a může zastávat funkční období
ve Světové radě výhradně na základě uvážení člena. Pokud se zástupce nebude moci
zasedání zúčastnit, může člena zastupovat pověřený delegát, který se jej může zúčastnit
pouze na základě předložení pověřovacího dopisu tajemníkovi před zahájením zasedání.

E.

Každý zvolený funkcionář Výkonné rady bude mít jeden hlas. Nominovaní funkcionáři
budou ve Světové radě působit bez možnosti hlasování.

F.

Zástupce přidruženého člena bude ve Světové radě působit bez práva mluvit a bez
hlasovacího práva.

G.

Firemní členové nebudou ve Světové radě zastoupeni.

H.

Zasedání Asociace se ve všech příslušných případech, a pokud to není v rozporu se
stanovami, interními předpisy nebo pravidly Asociace a jakýmikoliv jinými zvláštními
pravidly, která může Světová rada přijmout, řídí pravidly uvedenými v posledním vydání
Robertových jednacích pravidel.

I.

Mimořádná valná hromada se uskuteční tehdy, pokud si svolání takové valné hromady
vyžádá jedna pětina (1/5) plnoprávných členů. Žádost musí být vypracována písemně a
předložena tajemníkovi.

J.

Povinnosti světové rady:
1.

Hlasovat o všech navrhovaných změnách knihy pravidel IFAA, která zahrnují stanovy,
interní předpisy, pravidla pro konání mistrovství, procedury a postupy.

2.

Provádět finanční kontrolu všech aktiv, majetku a finančních výnosů Výkonné rady
nebo jiných výborů či osob oprávněných vyřizovat finanční záležitosti Asociace a volit
dva zástupce z plnoprávných členů, kteří jsou způsobilí k tomu, aby byli členy auditního
výboru.

3.

Přijetím auditu zprostí Auditní výbor členy Výkonné rady obvinění, pokud je splněno
ověření účtů Asociace s přijatými účetními standardy, přičemž všechny příjmy, výdaje a
řízení aktiv musí být v souladu s postupy a interními předpisy Asociace.

4.

Plnoprávní členové Světové rady odhlasují provozní rozpočet vypracovaný
pokladníkem a předsedou tak, jak bude předložen na zasedání Světové rady.
Nerozhodné hlasování bude posuzováno tak, jako by se vůbec nehlasovalo, přičemž
v tomto případě bude nutné rozpočet upravit tak, aby byl pro Světovou radu přijatelný.

5.

Plnoprávní členové Světové rady budou volit funkcionáře v souladu s ustanoveními
těchto stanov a jakéhokoliv zvoleného úředníka mohou odvolat na základě odůvodněné
příčiny.

6.

Stanovuje roční poplatky, povinnosti a další zdroje příjmů nutné pro uhrazení
provozních výdajů.

7.

Určuje všechny programy, postupy a procedury, které musí Asociace dodržovat.

8.

Formuluje, stanovuje a přijímá všechny účely Asociace na základě článků II a III
stanov.

9.

Vyplní každé neobsazené volené místo ve vedení Asociace, kde nebylo řádně ukončeno
funkční období.
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10. Bude ratifikovat rozhodnutí a interpretace výkonné rady, odvolacího výboru,
technického výboru a jakéhokoliv jiného zvláštního výboru, který může být čas od času
nominován.

ČLÁNEK XI – VÝKONNÁ RADA
A.

Výkonnou radu budou tvořit osoby na volených pozicích:
Předseda
Místopředseda
Tajemník
Pokladník
Funkce ve výkonné radě mohou zastávat i další pověřené pozice, které mohou být čas od
času vytvořeny k tomu, aby zvoleným funkcionářům pomáhaly s řízením Asociace

B.

Pravomoci a povinnosti Výkonné rady:
1.

Členové Výkonné rady si musí své funkce plnit poctivě a v souladu s nejlepšími zájmy
Asociace a musí přitom jednat výhradně ve prospěch fungování Asociace; nikdy nesmí
prosazovat své soukromé výhody, povýšení nebo zisk a musí jednat výhradně v souladu
s mandátem Výkonné rady.

2.

Musí zastávat úřad v době, kdy Světová rada nezasedá a musí vést, spravovat a řídit
Asociaci v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutími Světové rady, stanov,
interních směrnic a postupů Asociace a jednat v tomto smyslu.

3.

Bude mít oprávnění k přijímání půjček jménem Asociace jakož i k vynakládání
příslušných prostředků v souladu s rozpočtem schváleným Světovou radou. Výkonná
rada nesmí překročit roční rozpočet schválený Světovou radou o více než 5 000 Euro.

4.

Výdaje jednotlivých zvolených členů Výkonné rady musí být schváleny na základě
následujících souhlasů:
a.

Výdaje do výše 500 Euro na transakci: Vyžadován pouze souhlas pokladníka.

b.

Výdaje přesahující hranici 500 Euro na transakci, ale nepřesahující 2500 Euro:
Souhlas předsedy a pokladníka.

c.

Výdaje přesahující hranici 2500 Euro na transakci, ale nepřesahující 10 000 Euro:
Souhlas předsedy a dalších dvou volených členů Výkonné rady.

d.

Pro výdaje přesahující 10 000 Euro budou vyžadován konkrétní souhlas Světové
rady. Tyto souhlasy budou vyžadovány nad rámec schválení rozpočtu. Tento
souhlas bude vycházet z rozhodnutí na základě prosté většiny hlasů plnoprávných
členů, kteří se zúčastnili hlasování.

5.

Bude mít oprávnění vykládat význam těchto článků ve stanovách, interních předpisech,
pravidlech a postupech a rozhodovat o jakékoliv záležitosti týkající se Asociace, o níž se
tyto stanovy nezmiňují.

6.

Výkonná rada může měnit stanovy, interní předpisy, pravidla soutěže a postupy, které
jsou považovány za „udržování“. Omezují se na: gramatiku, nedorozumění, zjevné
chyby a nesmyslné položky. Tyto změny budou ratifikovány poštou nebo
prostřednictvím elektronické korespondence. Výsledky tohoto hlasování budou předány
všem členům nejpozději do 30 dní po datu hlasování.
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C.

7.

Pověřit stálé výbory výkonem funkcí Asociace. Pravomoci těchto výborů budou
definovány v příslušných interních předpisech.

8.

Každých šest měsíců vypracuje písemnou zprávu o své činnosti a její kopii předá
každému členu Asociace.

9.

Vyplní volná místa ve Výkonné radě na základě podmínek článku 8 oddílu Postupy.

Pravomoci a povinnosti funkcionářů Výkonné rady:
1.

Předseda
a.

Bude předsedat všem zasedáním Světové rady, Výkonné rady nebo jakéhokoliv
jiného řádně vytvořeného orgánu.

b.

Bude iniciovat a rozvíjet činnosti Světové rady nebo jiného řádně vytvořeného
orgánu.

c.

Bude provádět činnosti Asociace v souladu s programy, postupy a rozpočty
stanovenými Světovou radou.

d. Bude zastupovat Asociaci při výkonu „pravomocí IFAA“ (viz článek III) a bude první
osobou, která podepisuje všechny právní dokumenty.

2.

3.

4.

e.

Má pravomoc zrušit návrh členů Výkonné rady v záležitostech týkajících se
způsobu, kterým se záležitosti Asociace provádějí. Toto oprávnění zrušit se
nevztahuje na většinové rozhodnutí členů Výkonné rady, které se týká návrhu
předsedy.

f.

Na základě svého vlastního uvážení pověří zvláštní výbory výkonem funkcí
Asociace.

g.

Na základě svého vlastního uvážení bude svolávat pravidelné porady za účelem
plnění všech pravomocí a daných povinností.

Místopředseda
a.

Bude plnit povinnosti předsedy v situaci, kdy předseda nebude moci jednat

b.

Ponese odpovědnost za zavedení a uspořádání všech turnajů a akcí, které
sponzoruje Asociace.

Tajemník
a.

Povede všechny oficiální záznamy Asociace.

b.

Musí dbát o řádné vydání všech oficiálních publikací, zpráv a oznámení, jakož
i propagačních materiálů.

c.

Bude asistovat předsedovi při výkonu „pravomocí IFAA” a bude druhou osobou,
která podepisuje všechny zákonné dokumenty.

d.

Bude řídit Asociaci při výkonu „pravomocí IFAA”

e.

V případě, že je tato funkce dočasně spojená s funkcí pokladníka, ponese
odpovědnost za ty fiskální povinnosti, které jsou stanovené pro pokladníka, a bude
podávat takové výkazy, které budou vyžadovat stanovy a/nebo, které bude
požadovat Světová rada nebo předseda.

Pokladník
a.

Společně s předsedou vypracuje dvouletý rozpočet Asociace, který bude předložen
na zasedání Světové rady ke schválení.
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D.

b.

Bude dohlížet na fiskální a finanční záležitosti Asociace v souladu s rozpočtem.

c.

Bude podávat takové zprávy, které budou vyžadovat stanovy a/nebo, které bude
požadovat Světová rada nebo předseda.

d.

Bude vydávat certifikované kopie pokladních knih a bankovních výpisů Asociace
pro členy auditního výboru. Tyto pokladní knihy se budou sestavovat vždy k 31.
květnu a k 31. prosinci každého roku a musí být doručeny členům auditního výboru
nejpozději 21 dní po těchto datech.

e.

Bude zakládat takové bankovní účty v místních měnách, k jejichž založení bude
oprávněn Výkonnou radou pro efektivní denní provoz Asociace a bude provozovat
bankovní účet/bankovní účty výhradně ve prospěch fungování IFAA; nesmí
prosazovat své soukromé výhody, povýšení nebo zisk a musí jednat výhradně na
základě mandátu od Výkonné rady.

Volby
1.

Funkční období předsedy a pokladníka bude souběžné, stejně jako funkční období
místopředsedy a tajemníka. Obě volby budou rozděleny; volba místopředsedy a
tajemníka se bude konat dva roky po volbě předsedy a pokladníka.

2.

V první den srpna každého volebního roku bude Světová rada jednat jako nominující
výbor. Každý plnoprávný člen může vždy první den v září nebo před tímto dnem vyplnit
jméno kandidáta pro každou funkci u tajemníka. Všichni kandidáti musí být
kontaktováni předem a musí s nimi být dohodnuto, že v případě, že budou zvoleni, tak
zvolenou funkci přijmou.

3.

Tajemník musí nejpozději v první říjnový den poskytnout členům jména všech
nominovaných kandidátů společně se stručnou historií kvalifikace každého kandidáta,
jakož i případným dokladem o platné registraci u národní asociace se statutem
plnoprávného člena. Každý kandidát bude mít právo nejpozději do prvního
listopadového dne své jméno z hlasování stáhnout.

4.

Prvního listopadu předá tajemník každému plnoprávnému členovi oficiální hlasovací
lístek. Členové musí hlasovací lístek odevzdat tajemníkovi nejpozději do prvního
prosince.
a)

V případě, že se bude hlasovat pouze pro jednoho kandidáta, bude mít hlasování
formu „Ano“ nebo „Ne“. Kandidát bude zvolen v tom případě, pokud počet hlasů
„Ano“ převýší počet hlasů „Ne“. V opačném případě zůstane funkce neobsazena
v souladu s tím, jak je definováno v „Postupech IFAA“, článek 8.

b) V případě, že budou na určitou funkci dva kandidáti, vhodí členové jeden hlas a
bude zvolen kandidát s větším počtem platných hlasů.
c) V případě, že se o určitou funkci bude ucházet tři nebo více kandidátů, vhodí členové
dva hlasy, které budou jasným vyjádřením jejich preferencí, jeden hlas bude pro
kandidáta, kterého upřednostňují nejvíce a druhý hlas bude pro kandidáta, kterého
považují za druhého nejlepšího. Hlasy pro více než dva kandidáty nebo hlasy, u
kterých nejsou jasné preference, budou neplatné. Hlasy pouze pro jednoho
kandidáta nebo dva hlasy pro stejného kandidáta budou posuzovány jako jeden hlas
s nevyšší preferencí a druhý hlas bez preference. Zvolen bude kandidát s nejvyšším
počtem prvních preferenčních hlasů. Pokud se žádnému kandidátovi nepodaří
dosáhnout majority, zkombinuje se počet druhých preferenčních hlasů s počtem
prvních preferenčních hlasů. Zvolen bude kandidát s většinou hlasů.
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d) Bude-li výsledek na konci hlasování nerozhodný, bude v letech, kdy je volen
předseda, hlasovat místopředseda, zatímco v ostatních letech bude hlasovat
předseda.

E.

5.

Připsaní kandidáti nebudou bráni v úvahu.

6.

Ustanoveným kandidátem bude osoba v dobrém postavení, která je plnoprávným
členem Asociace.

Funkční období.
1.

Funkční období pro všechny funkcionáře bude činit čtyři roky souběžně s fiskálním
rokem.

2.

Funkcionáři mohou ve své funkci působit déle než dvě po sobě jdoucí období.

ČLÁNEK XII - FISKÁLNÍ ROK
Fiskální rok začíná prvním dnem v lednu a končí poslední den v prosinci.

ČLÁNEK XIII - ZDROJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Asociace má tyto zdroje finančních prostředků:
1.

Vstupní poplatky

2.

Členské poplatky

3.

Poplatky za schválení účasti na turnaji

4.

Zálohy na “goodwill” turnaje

5.

Úroky z kapitálových aktiv

6.

Prodej artefaktů a pamětních předmětů

7.

Dary a dobrovolné příspěvky

8.

Jakékoliv další akce, které bude asociace pořádat na základě článku III.

ČLÁNEK XIV – AUDITNÍ VÝBOR
Úkolem auditního výboru bude poskytovat Světové radě pomoc s finančním řízením Asociace. Při
plnění této funkce budou mít členové auditního výboru tyto povinnosti:
1.

Dvakrát za rok přijímat od pokladníka kopie pokladních deníků a bankovních výpisů.

2.

Do tří týdnů po přijetí kopií pokladních deníků a bankovních výpisů připravit účetní zůstatek
a vypracovat účetní rozvahu.

3.

Porovnat účetní rozvahu s rozpočtem, který byl schválen na posledním zasedání Světové
rady a získat vysvětlení pro případ, že výdaje překročí přípustné nadměrné výdaje.

4.

Předkládat účetní rozvahy a související zdůvodňující dokumenty plnoprávným členům a
předsedovi Asociace.
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ČLÁNEK XV - ODPOVĚDNOST ČLENŮ A FUNKCIONÁŘŮ
A.

Odpovědnost členů
1. Asociace ručí za dluhy třetím stranám pouze svým vlastním majetkem.

B.

2.

Plnoprávní členové žádnou osobní odpovědnost nemají. Odpovědnost za každého
člena je omezena na případné nesplacené členské poplatky, případné poplatky za
turnaj nebo jakékoliv další neuhrazené náklady, o nichž může rozhodnout Světová
rada.

3.

Odpovědnost za každého přidruženého člena a každého firemního člena se omezuje
na nezaplacené členské poplatky.

Odpovědnost funkcionáře
1.

Odpovědnost funkcionáře se bude omezovat na škody na aktivech a majetku
Asociace v důsledku trestného zanedbání nebo úmyslně zlovolného jednání a na
finanční ztráty způsobené Asociaci pomluvami nebo urážením.

2.

Náhrada se bude omezovat na prokázané ztráty na majetku.

ČLÁNEK XVI – OFICIÁLNÍ JAZYK
A.

Oficiálním jazykem Asociace bude angličtina.

B.

Všechny pokyny týkající se světových turnajů budou uvedeny v oficiálním jazyku.

C.

Pokyny mohou být uvedeny ještě jednou v další řeči - s tím, že informace musí být věrným
pravdivým překladem.

D.

Stanovy, které jsou registrovány ve švýcarském Luganu jsou věrným překladem anglické
verze.

E.

Kopie knihy pravidel IFAA budou určeny “pouze pro informaci”, pokud jsou přeloženy do
jiného jazyka, než je angličtina.

F.

Asociace se bude řídit "oxfordským anglickým slovníkem”.

ČLÁNEK XVII – ZRUŠENÍ
A.

B.

Asociace bude zrušena:
1.

Pokud má Asociace po více než dva po sobě jdoucí roky méně než pět plnoprávných
členů.

2.

Pokud se rozhodnutí za tím důsledkem provádí hlasováním tříčtvrtinovou (3/4) většinou
hlasů těch plnoprávných členů, kteří mají oprávnění hlasovat na zasedání, které se za
tím účelem sešlo.

V době rozpuštění Asociace musí být majetek a aktiva Asociace, která zbudou po zaplacení
všech výdajů a dalších závazků, předána jiné společnosti, která bude mít prospěch
z osvobození od daně s podobnými ideály a/nebo zájmy.
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ČLÁNEK XVIII – ZMĚNY STANOV A INTERNÍCH SMĚRNIC
A.

Změny stanov, interních směrnic a postupů vyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů
plnoprávných členů, kteří se zúčastní zasedání Světové rady.

B.

Všechny změny a úpravy budou platné v první den ledna následujícího roku s výjimkou
případu, kdy se Světová rada rozhodne, že jejich přijetí musí být okamžité k tomu, aby
mohlo být zajištěno úspěšné fungování Asociace.

ČLÁNEK XIX – SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
Kdykoliv se tyto stanovy dostanou do rozporu se švýcarskými zákony, musí být příslušný článek
přepracován do takového znění, které bude vyhovovat platným předpisům švýcarského práva.

Tyto stanovy bez jakýchkoli úprav nebo oprav schválila Světová rada IFAA, která se sešla
v německém Dahnu, dne 31. července 2010 a byly ověřeny Výkonnou radou IFAA a vstupují
v platnost dne 1. ledna 2011.

Předseda IFAA
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INTERNÍ SMĚRNICE

ČLÁNEK I - SVĚTOVÉ KONTINENTÁLNÍ REGIONY IFAA
Světové kontinentální regiony IFAA budou:
Afrika
Australasie
Evropa
Severní Amerika
Jižní Amerika

ČLÁNEK II - TURNAJE, CENY A TROFEJE
A.

Světové a regionální turnaje
1.

Mistrovství světa
a.

Turnaje schválené Asociací mohou pořádat pouze plnoprávní členové.

b.

O době a místu konání rozhodne hlasování Světové rady. V případě tří nebo více
nabídek (pokud chybí vítěz s majoritou), bude vyřazena nabídka s nejnižším
počtem hlasu a bude probíhat hlasování o zbývajících nabídkách, dokud se
nepodaří dosáhnout většinového výsledku. Světová rada určí jakékoliv a veškeré
podmínky pro konání turnaje. Světové turnaje budou zahrnovat mistrovství světa
v terénní lukostřelbě IFAA (WFAC), mistrovství světa IFAA v halové
lukostřelbě (WIAC) a mistrovství světa IFAA v lovu s použitím luku a šípů
(WBHC). Místo konání pro každý světový turnaj se bude progresivně měnit
v rámci regionů IFAA.

c.

Nabídky na konání akcí schválených IFAA, které jsou zobrazeny v článku II B
(rotace) musí být předloženy do konce měsíce prosince v třetině roku před
konáním příslušné akce. Pokud region na přidělené WFAC, WIAC nebo WBHC
nikoho nenominuje, budou akceptovány nabídky z jiných regionů. Když je
nabídka akceptována na základě normální zavedené rotace, bude následující
turnaj stejného typu nabídnutý dalšímu regionu v pořadí. Bude to region, který
by byl normálně na dalším místě v rotaci předtím, než bude nabídka vyjmuta
z pořadí.

d.

Člen, který si přeje pořádat mistrovství světa, musí zaplatit zálohu, čímž dá
najevo svoji dobrou vůli. Při přijetí nominace nebo nejpozději do 60 dní od té
doby, bude u pokladníka IFAA uložena částka ve výši 750 Euro. Tato záloha se
odečte od schvalovacích poplatků IFAA v souladu s článkem 9B postupů IFAA.
Pokud přijatý kandidát po prvním roce nominaci stáhne, přijde o částku v
celkové výši 250 Euro. Po druhém roce propadne částka v celkové výši 500
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Euro. Po třetím roce propadne částka v celkové výši 750 Euro. Tyto propadlé
částky budou předány členovi, který akceptuje zorganizování mistrovství.
Výše uvedená tabulka propadnutých částek platí v případě, kdy jsou nominace
akceptovány na základě čtyřleté výpovědní lhůty. V případech, kdy platí kratší
výpovědní lhůta, bude platit tabulka poměrného propadnutí.
Regionální mistrovství

2.

a.

B.

Doba a místo konání budou určeny na základě výhradního uvážení členů v rámci
daného regionu, kteří rovněž vytvoří podmínky pro konání turnaje pod
podmínkou, že se budou konat pouze oficiální kola IFAA.

Rotace

WFAC

WBHC

WIAC

Region

Rok

Region

Rok

Region

Rok

Jižní Amerika

2012

Australasie

2011

Afrika

2011

Severní Amerika

2014

Afrika

2013

Evropa

2013

Australasie

2016

Evropa

2015

Jižní Amerika

2015

Afrika

2018

Jižní Amerika

2017

Severní Amerika

2017

Evropa

2020

Severní Amerika

2019

Australasie

2019

Jižní Amerika

2022

Australasie

2021

Afrika

2021

C.

Nabídka pořadatelství
O pořádání schválených turnajů IFAA se mohou ucházet pouze ti členové IFAA, jejichž
členství ratifikovala světová rada IFAA.
Nabídka některého člena IFAA s ohledem na pořádání světového nebo regionálního turnaje
musí být v souladu s interními směrnicemi IFAA.
Jakýkoliv člen, který má zájem o pořádání tohoto turnaje, musí světovou radu IFAA (nebo
místopředsedu IFAA, pokud je nabídka na pořádání turnaje podána v jiné době, než v době
zasedání Světové rady IFAA) ujistit, že:

D.

1.

Pokud se akce koná souběžně s jinou akcí, jako je například národní turnaj v terénní
lukostřelbě, nebudou přípustné žádné odchylky od pravidel IFAA. NEBO, viz (2) níže.

2.

Pokud (1.) nebude výše uvedené potvrzeno, bude se turnaj konat jako samostatná
událost a nebudou přípustné žádné odchylky od pravidel IFAA.

3.

Akce nebude záviset na žádných jiných souvisejících událostech.

Ostatní turnaje
1.

Světová rada může organizovat a/nebo schválit turnaje pro lukostřelce jednoho člena,
jakož i pro lukostřelce dvou nebo více členů. Světová rada stanoví všechny podmínky
pro zorganizování a/nebo schválení turnaje.
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2.

E.

Místopředseda bude oprávněn určit, jestli byly splněny všechny podmínky pro
schválení IFAA.

Národní tým
Člen národního týmu:
1.

Musí být registrovaným členem asociace členů IFAA této země

2.

a.

Musí být státním příslušníkem té země - rozeným nebo naturalizovaným
nebo

b.
3.
F.

Za uplynulých dvanáct měsíců v této zemi bydlel alespoň 90 dní

Musí splnit podmínku, že se v uplynulých dvanácti měsících nezúčastnil soutěže jako
člen národního týmu jiné členské asociace IFAA.

Trofeje a ceny
Tajemník bude plnit funkci správce všech cen a trofejí IFAA a musí vést jejich evidenci
včetně jmen dárců, podmínek soutěže, které upravují udělování cen a jména a skóre těch,
které je získali. Odpovědnost za náhradu nebo výměnu ztracených trofejí nese vítězná
asociace, která musí poskytnout trofej, jež se bude ztracené trofeji podobat.

ČLÁNEK III – SOUTĚŽNÍ DIVIZE
A.

Všechny turnaje musí nabízet všechny lukostřelecké styly, které uznává IFAA.

B.

Systém cen
Na národní úrovni – musí být v souladu se systémem, který přijala Národní asociace.
Zvláštní turnaje sponzorované nebo schválené IFAA – budou v souladu se systémem, který
přijala světová rada IFAA.
Na mistrovství světa v lovu lukem a šípy, na mistrovství světa v terénní lukostřelbě a na
mistrovství světa v halové lukostřelbě budou v každé soutěžní divizi rozdány zlaté, stříbrné
a bronzové medaile.
Pro mistrovství světa v terénní lukostřelbě budou uděleny ceny v třídě B a C a v každé třídě
bude určen počet soutěžících.
1/1 2/4 3/7 4/12 5/20+
Ve třídě A nebudou žádné ceny za třídu.
Pro mistrovství světa v lovu lukem a šípem a mistrovství světa v halové lukostřelbě nebudou
pro jednotlivé třídy stanoveny žádné ceny.

C.

Amatérské soutěže se budou řídit pravidly uznávanými světovou radou IFAA.

D.

Profesionální soutěže se budou řídit pravidly uznávanými světovou radou IFAA.

E.

IFAA akceptuje postupy I.O.C. v oblasti dopingu. Za provoz a implementaci těchto předpisů
nese odpovědnost světová rada IFAA.

F.

Světových rekordů lze dosáhnout na mistrovství světa IFAA nebo na regionálních
mistrovstvích schválených IFAA. IFAA bude uznávat pouze skóre světových rekordů, které
byly vytvořeny v terénní lukostřelbě a halové lukostřelbě na schválených světových nebo
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regionálních turnajích lukostřelci, kteří jsou členy některé řádně fungující členské
organizace IFAA.
IFAA bude na všech svých světových a regionálních turnajích uvádět nejvyšší skóre, kterého
bylo dosaženo v každém stylu a divizi.
Tajemník IFAA bude udržovat aktuální seznam skóre a stanoví časové limity a další kritéria
pro uznávání skóre nových rekordů.

ČLÁNEK IV – OBECNÁ PRAVIDLA HER TERÉNNÍ LUKOSTŘELBY
Podmínky

A.

Terčovnice

– Jakýkoliv objekt, na němž je umístěn terč

Porucha vybavení

– Pokud chce lukostřelec oznámit „poruchu vybavení“, musí být chopen
prokázat, že určitá část nebo části jeho vybavení tak, jak byly
vyrobeny, již nejsou ve stejném fyzickém stavu, tj. rozbily se nebo
jsou z definice nepoužitelné.

Terč

– Tištěný papírový terč.

Vějířovitý terč

– Terč, na kterém je více střeleckých pozic, z nichž každá je stejně
daleko od terče.

Střelecká pozice

– Střelecká pozice

Hrot šípu

– Hrot šípu. Starý anglický termín spojený s tradičními dřevěnými šípy.

Kolo

– Vyznačené vzdálenosti. Dvě definované standardní jednotky, případě
střelba na jednu takovou jednotku dvakrát. Nevyznačené vzdálenosti:
28 terčů.

Zaměřovač

– Jakékoliv vybavení připojené k luku nebo zabudované do luku,
případně připevněné k tělu lukostřelce, kromě běžných brýlí na čtení,
značek nebo skvrn na ramenech luků a/nebo na zdvihač luku kromě
těch, které byly způsobeny běžným opotřebením, které mohou na
základě názoru technického výboru IFAA lukostřelci pomoci při
zacílení luku.

Bod zaměření

– Zaměřovací střed.

Stabilizátor.

– Jakákoliv pomůcka připojená k luku nebo zabudované do luku, která
podle názoru technického výboru IFAA může lukostřelci pomoci
zlepšit stabilitu luku.

Standardní jednotka

– Řada střel se stanoveným počtem terčů tak, jak jsou definovány
v článku V pro různá oficiální kola.

Přímý úsek

– Terč s jednou střeleckou pozicí pro lukostřelce.

Stop

– Varovné volání ostatním lukostřelcům

Terč

– Zacílený předmět lukostřelce a pokud se používá ve spojení s číslem,
definuje místo na střelnici

Postup

– Terč s více střeleckými pozicemi, na které se střílí po sobě, přičemž
nejdelší vzdálenost se střílí jako první.
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B.

Terče
1.

Terče se nesmí umísťovat na jiné větší terče, plochy, ani zde nebudou žádné umělé
značky na terčovnici nebo na bližším horizontu, které by se mohly používat jako body
zaměření.

2.

Všechny terčovnici musí být umístěny kolmo ke středu palebné čáry.

3.

Na všech turnajích, kde probíhají oficiální kola IFAA, se musí používat minimálně 8
terčů na všech terčovnicích, které vyžadují 20 cm terče. Terče budou uspořádány
následujícím způsobem:
Dva čtvercové bloky o čtyřech terčích (viz diagram).

Tam, kde je uvedeno, že se mají používat 35 cm terče, se musí použít nejméně dva
terče; tyto terče budou umístěny vedle sebe na horizontální úrovni.

C.

4.

V těch případech, kde používají dvě dvojice terčů, které budou nad sebou, musí první
dvojice lukostřelců střílet na spodní dvojici terčů.

5.

V případě 35 cm terčů budou střílet všechny čtyři šípy na jeden terč. Šípy střílené
z levé strany se budou střílet na levý terč a naopak, s výjimkou vějířovitých střel, kde
se budou střílet dva šípy z levých střeleckých pozic na levém terči a šípy z pravých
střeleckých pozic budou střílet na pravý terč.

Střelecké pozice
1.

Každý cíl bude mít u střelecké pozice desku s indikátory, přičemž každá deska musí
být vidět, když se budete přibližovat k první střelecké pozici; na této desce budou
informace tak, jak jsou definovány v pravidlech turnaje pro každou akci.

2.

Vzdálenost každé střely musí být jasně vyznačena na každé střelecké pozici. Povinná
je alespoň jedna značka na střeleckou pozici. Pokud si to bude přát pořadatelská
asociace, může se použít více střeleckých pozic.

3.

V těch případech, kde se používají střelecké značky se stejnou vzdáleností, bude
minimální vzdálenost mezi jakýmikoliv dvěmi sousedními střeleckými pozicemi tři
stopy a maximální vzdálenost mezi extrémními značkami bude 15 stop.
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4.

Na 20 cm terče se bude střílet v následujícím pořadí:Horní levý, horní pravý, dolní levý, dolní pravý (viz diagram).

D.

E.

5.

Na 35 cm terče se střílí všemi čtyřmi šípy na jeden terč; pokud se používá více terčů,
bude platit pravidlo B5.

6.

Na 50 cm terče se střílí všemi čtyřmi šípy na jeden terč; pokud se používá více terčů,
platí pravidlo B5.

7.

Na 65 cm terče se střílí všemi čtyřmi šípy na jeden terč; pokud se používá více terčů,
platí pravidlo B5.

Vybavení
1.

Jakýkoliv typ luku se dvěma pružnými rameny s výjimkou kuše nebo luku, který
využívá mechanické napínací ústrojí.

2.

Lukostřelec musí držet hmotnost luku a zároveň musí vyvíjet sílu na napínání luku bez
jakékoliv jiné vnější pomoci, než je pomoc definovaná v příslušných stylech.

3.

Rychlost šípu nesmí překročit 300 stop za vteřinu (fps) (91,5 m/s) (1 stopa = 0,305 m).

4.

Lukostřelec musí své vybavení používat a udržovat v souladu se záručními pravidly
výrobce každého konkrétního vybavení, které používá.

Střelecké styly
1.

Holý luk – reflexní luk a kladkový luk (B.B)
a.

Na luku, šípech, tětivách, ani na příslušenství nesmí být žádné zaměřovače,
značky, znaménka ani laminace, které by se mohly používat pro zaměřování.

b.

Pro kontrolu prostoru mezi šípem a hranou luku se může používat nastavitelná
základka šípu.

c.

Používání stabilizátorů bude povoleno.

d.

Je povoleno pouze jedno lůžko končíku (sedýlko), které může být označeno
pomocí jednoho nebo dvou vymezení pro končík (na tětivě).

e.

Nesmí se používat žádné jiné mechanické příslušenství než jedna nenastavitelná
kontrola nátahu a/nebo kontrola roviny připevněná k luku, přičemž nic z toho
nesmí zasahovat nad šíp.

f.

Všechny používané šípy musí být totožné z hlediska délky, hmotnosti, průměru,
olepení a končíků, nezáleží na barvě a lze počítat s určitou tolerancí v důsledku
opotřebení.
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2.

3.

Volný styl – reflexní luk a kladkový luk (F.S.)
a.

Je povolen jakýkoliv typ zaměřovačů.

b.

Vypouštěč tětivy není povolen.

Volný styl (FU)
a.

4.

5.

Je povolen jakýkoliv typ luku, zaměřovače a vypouštěče tětivy, který uznává
světová rada IFAA.

Lovecký styl – reflexní luk a kladkový luk (B.H.)
a.

Na luku, šípech, tětivě ani na příslušenství nesmí být žádné zaměřovače, značky,
znaménka ani laminace, které by se mohly používat pro zaměřování. Vodováha
není povolena.

b.

K lukostřeleckému vybavení se nesmí používat žádné zaměřovací příslušenství.
jakéhokoliv typu, které by se používalo pro zaměřování. Nesmí se používat ani
klapačka.

c.

Nejsou povolena ani optická zařízení, která by lukostřelci umožnila správně
zaměřit oko s kotevním bodem.

d.

Na tětivě je povoleno pouze jedno trvalé lůžko končíku. Lůžko končíku může být
označeno jedním nebo dvěma lůžky končíku.

e.

Je povolen pouze jeden přiměřený kotevní bod.

f.

Lukostřelec se dotkne šípu, když ukazováčkem zavadí o končík. Poloha prstu se
během soutěže nesmí měnit. V případě fyzické deformace nebo handicapu bude
střelci poskytnuta zvláštní úleva.

g.

Všechny používané šípy musí být totožné z hlediska délky, hmotnosti, průměru,
olepení i končíků, a to bez ohledu na barvu; určitá tolerance je přípustná s
ohledem na opotřebení.

h.

Povolené jsou tlumiče nárazů tětivy do ramen na k tomu určených místech u
špičky reflexního luku, tlumiče tětivy, nejméně dvanáct palců (1 palec = 2,54 cm,
pozn. překl.) nad nebo pod lůžkem končíku a toulec na šípy, který je umístěn na
opačné straně průhledového okna tak, aby žádná část toulce nebyla vidět v okně
luku. Smí se použít jeden přímý stabilizátor včetně spojovacího zařízení, pokud se
toto používá, přičemž to nesmí být nad rámec dvanácti palců měřeno od zadní
části luku. Ze zákona se nesmí používat vidlicový stabilizátor. Součástí
stabilizátoru je píst (tam, kde je stabilizátor přišroubován).

i.

Síla potřebná k napínání luku se nesmí měnit během žádného kola.

Neomezený lovecký styl
a.

Je povolen jakýkoliv typ luku a vypouštěče tětivy, který uznává světová rada
IFAA. Přípustné jsou zaměřovače se 4 nebo 5 fixními referenčními body, přičemž
ani zaměřovače ani referenční bod se nesmí během kola měnit.

b.

Kolíkové zaměřovače musí vést přímo od kotevního bodu k záměrným bodům,
které jsou v rámci zaměřovače umístěny spíše horizontálně než vertikálně, pouze s
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jednou možnou zaměřovací referencí od každého kolíku nebo referenčního bodu.
Kryté mušky ani zaměřovače s čočkou nejsou povoleny.

6.

c.

Vypouštěče tětivy jsou povolené.

d.

Smí se používat cucáček nebo průhled na tětivě, nesmí se však používat obojí
současně. Do průhledu na tětivě nesmí být zabudována, ani k němu nesmí být
připojena žádná zvětšovací optika.

e.

Chrániče kolíků se smí používat s tím, že vzdálenost mezi dnem horního chrániče
a horním kolíkem musí být větší než vzdálenost mezi horním kolíkem a druhým
nejvyšším kolíkem. Stejná vzdálenost jako pro horní kolík mířidel platí také pro
spodní kolík a spodní chránič.

f.

Všechna ostatní pravidla pro loveckou lukostřelbu budou platit.

Omezený lovecký styl (B.U.)
a.

7.

Platí stejná pravidla jako pro neomezený lovecký styl s výjimkou situace, kdy
nejsou povoleny vypouštěče tětiv.

Dlouhý luk (L.B.)
a.

Jednodílný rovný luk z jakéhokoliv materiálu, který při napětí dostane formu
nepřerušené jednosměrné křivky, která se měří následujícím způsobem: Když se
napnutý luk umístí s tětivou do vertikální pozice, musí se úhel měřený mezi
tangentou jakéhokoliv bodu na rameni a imaginární horizontální linií vždy
zmenšovat, jelikož se tento bod posunuje směrem pryč od madla luku. Vyskytnouli se jakékoliv pochybnosti s ohledem na pokračující křivku ramene, nesmí mít
linie tětivy položená od konce pevné střední části luku, k níž jsou připevněna
ramena, k začátku překryvu konečků (nebo v případě, že není žádný překryv, tak
k bodu, v němž je tětiva držena ve žlábku končíku) na zadní straně napnutého
luku žádné mezery mezi linií tětivy a ramenem luku.

b.

Posílení hrotu nesmí být vyšší než 20mm, měřeno od povrchu zadní části ramene
luku a nesmí být delší než 50 mm, měřeno od středu drážky tětivy směrem
k madlu luku.

c.

Luk může obsahovat okno a opěrku šípu. Strana okna bude skloněná po celé délce
okna a zaoblená v místě, kde se okno protíná s horním ramenem luku. Řez oknem
nesmí přesáhnout střed luku.

d.

Na vnitřní straně luku, madle luku, oknu a opěrce šípu nesmí být žádné značky,
ani znaménka, které by mohly sloužit jako pomůcky pro zaměřování.

e.

Žádná příslušenství k luku sloužící ke stabilizaci, vyrovnání, snížení síly potřebné
k natažení, zaměření a/nebo kontrole natahování nejsou povolena

f.

Na tětivě smí být pouze jedno lůžko končíku, které může být označeno buď
pomocí jednoho nebo dvou vymezení pro končíky. Pokud se používají opěrkové
končíky, jako jsou například kuličkové končíky - může se použít pouze jedno
vymezení pro končík. Tlumiče tětivy nesmí být méně než 30 cm nad nebo pod
lůžkem končíku.

g.

Šípy musí být dřevěné, olepené přirozeným peřím a musí mít stejnou délku,
olepení a strukturu vrstev bez ohledu na barvu. Na šípu nesmí být žádné značky,
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ani poznámky, které by se mohly používat jako zaměřovací pomůcky. Končíky
mohou být z jakéhokoliv materiálu a může se použít jakákoliv hmotnost vrstev.

8.

h.

Při střelbě musí být luk napnutý ve „středozemním“ stylu. V případě fyzické
deformace nebo handicapu bude střelci poskytnuta zvláštní úleva.

i.

Položky, které nesplňují výše uvedená pravidla, budou klasifikovány v loveckém
stylu s reflexním lukem nebo v takovém stylu střílení, v jakém je vybavení
přípustné a v jakém jej lze používat.

Historický luk - (HB)
a.

Uznání klasického luku (který se rovněž nazývá historický nebo primitivní luk)
bude vycházet z akceptované konstrukce a používání během období před rokem
1900.

b.

Nebude se rozlišovat mezi různými konfiguracemi konstrukce luku ani mezi
použitými materiály.

c.

Bude uznána pouze divize dospělých a nebudou existovat žádné stupně tříd.

d.

Luk bude buď celodřevěný nebo bude složený z různých materiálů.

e.

Bude povoleno použití určité formy základky šípu nebo opěrky šípu a také výřezu
průhledového okna s tím, že musí být splněna klasická konfigurace luku, která
vytvořila historický precedens.

f.

Luk bude konstruován ze dřeva nebo materiálů, které se používaly během období
historického používání luku. Nesmí se používat moderní materiály, jako je uhlík,
skleněná vlákna a epoxid. Používání historických lepidel, jako je kostní klíh a
horká smůla není povoleno a pro pevnou střední část luku, k němuž jsou připojena
ramena, a pro ramena se mohou používat pouze moderní lepidla.

g.

Standardním materiálem, ze kterého se vyrábí tětiva luku, bude polyester.
Historické materiály (jako je len nebo šlachy) ani moderní materiály na výrobu
tětiv luku (jako je například Kevlar, atd.) se používat nesmí.

h.

Dříky šípů se vyrábí ze dřeva a musí být olepené přírodním peřím. Jsou povolené
moderní hroty šípů a také moderní končíky. Končíky, které jsou vřezány do dříku
šípu, budou povoleny pouze v tom případě, pokud budou vyztuženy pomocí
vhodných materiálů.

i.

Příslušenství, jako jsou indikátory omotaného lůžka šípu a střelecké prsteny, bude
povoleno pod podmínkou, že se takové příslušenství užívalo během historického
používání luku.

j.

Důkazní břemeno bude spočívat na lukostřelci, který musí dbát o to, aby veškeré
vybavení, které se používá pro turnaje bylo z historického hlediska správné.
Pokud jej o to na turnaji požádají techničtí kontroloři, musí střelec předložit
zdokumentovaný doklad o správnosti vybavení.
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F.

Soutěžní divize
1.

Pouze dospělí profesionálové - Profesionální status
Lukostřelec bude považován za profesionálního lukostřelce, když se tento lukostřelec
jako takový registruje nebo se ukáže, že porušil „Definici amatérského postavení,"
které je definováno v článku 15 pravidel IFAA.
Profesionální lukostřelec musí splňovat „Definici profesionálního postavení“ – jen tak
může být způsobilý k tomu, aby mohl soutěžit v profesionální divizi na turnajích
schválených IFAA. IFAA bude uznávat dva styly střílení:
Neomezené

– žádná omezení. Muži a ženy budou soutěžit v samostatných divizích.

Omezené

– nesmí se používat vypouštěč tětivy

Profesionální lukostřelec může být znovu zařazen do kategorie amatérských
lukostřelců v souladu s článkem 15 pravidel IFAA.
2.

Amatéři – dospělí, veteráni, junioři a žáci.
Každý lukostřelec registrovaný jako člen asociace členů IFAA bude uznán jako
amatér, než se stane profesionálem na základě pravidel IFAA.
Dospělí muži a ženy :
Reflexní luk a kladkový luk

BB

Volný styl (kladkový a reflexní styl s omezením) FS
Volný styl bez omezení

FU

Reflexní a kladkový luk (lovecký styl)

BH

Lovecký styl bez omezení

BU

Lovecký styl omezený

BL

Dlouhý luk LB

LB

Historický luk

HB

Veteráni muži a ženy :
Ti lukostřelci, kteří nejpozději v první den turnaje dosáhnou věku 55 let, dostanou
možnost zúčastnit se v divizi dospělých nebo v divizi veteránů (nikoliv však v obou).
Rozhodnutí zúčastnit se v divizi veteránů není nijak závazné pro následující turnaje.
Výběr je vždy volitelný. Dotyčná osoba bude muset doložit doklad o věku. V divizi
veteránů nebudou žádné třídy ani styly střílení jako pro výše uvedené dospělé muže a
ženy.
Junioři, chlapci a dívky (13 - 16 let) :
Reflexní luk a kladkový luk

BB

Volný styl (kladkový a reflexní styl s omezením) FS
Volný styl bez omezení
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Reflexní a kladkový luk (lovecký styl)

BH

Lovecký styl bez omezení

BU

Lovecký styl omezený

BL

Dlouhý luk LB

LB

Historický luk

HB

Žáci, chlapci a dívky (do 13 let) :
Reflexní luk a kladkový luk

BB

Volný styl (kladkový a reflexní styl s omezením) FS

3.

Volný styl bez omezení

FU

Reflexní a kladkový luk (lovecký styl)

BH

Nomenklatura stylu a rozdělení

Úplný popis jednotlivých uznávaných stylů a divizí je zobrazen v následující tabulce:
Dospělý
Ženy

Muži

Veterán
Ženy

Muži

Žák

Junior
Ženy

Muži

Ženy

Muži

Holý luk – reflexní luk

AFBB(R) AMBB(R) VFBB(R) VMBB(R)

JFBB(R)

JMBB(R)

CFBB(R) CMBB(R)

Holý luk – kladkový luk

AFBB(C) AMBB(C) VFBB(C) VMBB(C)

JFBB(C)

JMBB(C)

CFBB(C) CMBB(C)

Volný styl omezený reflexní
luk

AFFS(R)

AMFS(R)

VFFS(R)

VMFS(R)

JFFS(R)

JMFS(R)

CFFS(R)

CMFS(R)

Volný styl omezený
kladkový luk

AFFS(C)

AMFS(C)

VFFS(C)

VMFS(C)

JFFS(C)

JMFS(C)

CFFS(C)

CMFS(C)

AFFU

AMFU

VFFU

VMFU

JFFU

JMFU

CFFU

CMFU

CFLB

CMLB

Volný styl neomezený
Lovecká lukostřelba –
reflexní luk

AFBH(R) AMBH(R) VFBH(R) VMBH(R)

JFBH(R)

JMBH(R)

Lovecká lukostřelba –
kladkový luk

AFBH(C) AMBH(C) VFBH(C) VMBH(C)

JFBH(C)

JMBH(C)

Lovecká lukostřelba –
neomezená

AFBU

AMBU

VFBU

VMBU

JFBU

JMBU

Lovecká lukostřelba omezená

AFBL

AMBL

VFBL

VMBL

JFBL

JMBL

Dlouhý luk

AFLB

AMLB

VFLB

VMLB

JFLB

JMLB

Historický luk

AFHB

AMHB

Profesionální neomezený

PFFU

PMFU

Profesionální omezený

PFFS

PMFS

G.

Funkcionáři turnaje
1.

Budou jmenováni funkcionáři turnaje, jako je řídící střelby, kapitán(i) střelnice,
funkcionáři technické kontroly atd.

2.

Organizátoři turnaje jmenují před turnajem členy technické kontroly. Tato technická
kontrola bude mít nejméně dva členy, jimiž budou lukostřelci s dobrými znalostmi
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lukostřeleckého vybavení. Jmenování těchto funkcionářů technické kontroly na
světových a regionálních turnajích IFAA musí schválit místopředseda.
3.

H.

Na každém turnaji bude jmenován kapitán družstva - jmenují jej organizátoři turnaje
nebo ředitel turnaje a bude mít následující povinnosti: a.

Vytvářet skupiny.

b.

Jmenovat pro každou skupinu kapitána střelnice a dva zapisovatele střelby.

c.

Jmenovat kapitány střelnice pro dálku střelby, kteří si budou plnit své povinnosti
na jednotlivých střelnicích.

d.

Určovat terče, ze kterých bude každá skupina začínat.

e.

Bude mít možnost stanovit v každém turnaji časový limit, buď podle terče nebo
podle kola, když musí být tento turnaj dokončen.

f.

Dbát o to, aby každá terčovnice měla dostatečný počet terčů na výměnu
prostřílených terčů, které již nelze používat pro přesné bodové hodnocení
střelby.

4.

Kapitán střelnice musí nařídit střelbu ve skupině a urovnávat všechny problémy, které
se vyskytnou na místní úrovni. Jeho rozhodnutí o hodnotách šípů bude definitivní s
výjimkou hodnot jeho vlastních střel, které bude posuzovat první zapisovatel. Musí
rovněž rozhodovat o tom, zda se má před střelbou vyměnit terč nebo ne.

5.

Zapisovatele střelby musí u každého terče zapisovat přesné výsledky, zapisovat
průběžné celkové výsledky a u každého terče je porovnávat.

Pravidla turnaje
1.

Obecná pravidla turnaje
a.

Všechny luky a vybavení se musí před zahájením turnaje zkontrolovat a označit
tak, že bylo zkontrolováno. Každý soutěžící musí předložit své vybavení
k technické kontrole, která je na určeném místě a ve stanovené době zkontroluje.
Lukostřelec je povinen udržovat své vybavení v souladu se stanovenými
pravidly IFAA. Pokud tak neučiní, může to vyvolat protest jiného lukostřelce a
následně to může vést až k diskvalifikaci.
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2.

b.

Juniorští hráči budou střílet ve svých vlastních skupinách.

c.

Žáci budou závodit ve svých vlastních skupinách společně s některým
odpovědným dospělým, který závodit nebude. Dospělou osobou, která se sama
nebude závodů účastnit, může být jeden ze zapisovatelů střelby pro příslušnou
skupinu.

d.

Žádný lukostřelec nesmí střílet (závodit) více než v jednom turnaji s výjimkou
případu, kdy je turnaj vyhlášen jako turnaj s možností vícenásobné registrace.

e.

Soutěžící nesmí – s výjimkou oficiální přestávky - během závodu trénovat
střelbu.

f.

Lukostřelci musí střílet po celou dobu trvání turnaje tak, jak je stanoveno ve
specifikaci turnaje. Jakékoliv skóre dosažené lukostřelcem, který turnaj
nedokončil, nebude bráno v úvahu pro udělování cen.

g.

Rozhodnutí ukončit turnaj nebo jeho část bude společným rozhodnutím, které
příjme viceprezident IFAA (nebo v případě nepřítomnosti jeho pověřený
zástupce), ředitel turnaje a kapitán družstva.

h.

Žádný lukostřelec nesmí napínat luk tak, aby byla při napínání v horizontálním
směru ruka s lukem nad horní částí hlavy.

Pravidla turnaje pro lukostřelbu ve venkovních prostorách (terénní lukostřelba,
3D lukostřelba atd.)
a.

Lukostřelci nesmí závodit ve skupinách, které by měly méně než tři a více než
šest závodníků.
Za normálních okolností je ideální počet soutěžících čtyři. V turnajích terénní
lukostřelby bude počet soutěžících na každý terč omezen maximálně na šest
lukostřelců (168 lukostřelců na střelnici s 28 terči). Pro turnaje v loveckém stylu
se tento počet zvýší maximálně na osm lukostřelců na terč (224 lukostřelců na
střelnici s 28 terči).
V případě, že počet lukostřelců v určitém střeleckém stylu překročí povolený
maximální počet pro každou střelnici, rozdělí se tyto styly do dvou stejně
velkých skupin, přičemž každá skupina bude střílet podobné kolo ale na jiné
střelnici.
V případě turnaje v loveckém stylu jsou jako „podobná kola“ definována
standardní kolo IFAA 3D a kolo v lovecké lukostřelbě IFAA 3D.

b.

O střelecké pozici skupiny se rozhodne na základě vzájemné dohody.

c.

Není-li uvedeno jinak, musí každý lukostřelec střílet na prvních čtrnáct terčů ze
stejné strany a na zbývajících čtrnáct terčů se bude střílet z druhé strany.
Lukostřelec se může se souhlasem kapitána střelnice rozhodnout, že bude střílet
z opačné strany, dospěje-li k závěru, že střelba z jeho vlastní strany je na
konkrétní cíl nevýhodná. Na závěr střelby na čtrnácti terčů si lukostřelci vymění
své pořadí střelby. Ti, kteří stříleli první, budou střílet poslední a ti, kteří stříleli
poslední, budou střílet první.
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d.

Uspořádání s jednou střeleckou pozicí:
Žádný lukostřelec nesmí střílet z místa před příslušnou střeleckou pozicí. Jednou
nohou nesmí stát dále než šest stop (1 stopa = 30,5 cm) za touto hranicí a
maximální tři stopy na obě strany od této značky. Pro všechna kola střílení
z luku na zvířata, bez ohledu na to, zda jsou označená nebo neoznačená, se jedna
noha musí dotýkat nebo nesmí být dále než šest stop za kteroukoliv stranou této
značky.
Uspořádání s dvěma střeleckými pozicemi:
Žádný lukostřelec nesmí střílet z místa před příslušnou střeleckou pozicí. Jedna
noha nesmí být dále než šest stop za touto střeleckou pozicí, ani dále než tři
stopy nebo na kteroukoliv stranu od této střelecké pozice.

e.

Žádná skupina nesmí stát za následující skupinou a hledat tam ztracené šípy.
Lukostřelci musí mít s sebou dostatečný počet šípů tak, aby každý lukostřelec
mohl pokračovat v lukostřelbě a ztracené šípy bude moci hledat až po skončení
střelby.

f.

Žádný lukostřelec nesmí trénovat lukostřelbu na žádném terči střelnice, který se
v dané chvíli používá pro účely turnaje. Musí být k dispozici speciální
tréninkové terče.

g.

Pokud se některá skupina z jakéhokoliv důvodu drží za jakoukoliv jinou
skupinou, mohou se spolu kapitáni střelnice dohodnout na tom, že umožní druhé
skupině projít.

h.

Lukostřelec, který dostal od kapitána střelnice povolení opustit bez jakéhokoliv
závažného důvodu střelnici, se smí vrátit ke své skupině a dokončit nedokončené
kolo. Jeho skupina může počkat na jeho návrat, ale musí umožnit průchod
ostatním skupinám. Kapitán střelnice musí stanovit rozumný časový limit pro
jeho návrat, po jehož uplynutí bude skupina pokračovat. Na základě uvážení
kapitána družstva může střílet na terče, které předtím minul.

i.

V případě nepříznivého počasí bude turnaj pokračovat do té doby, než kapitán
družstva vydá předem dohodnutý signál. Lukostřelci, kteří opustí střelnici před
tímto signálem, budou ze soutěže vyloučeni.

j.

Na terče se musí střílet ve stanoveném pořadí. Jakékoliv minuté terče nebudou
na základě uvážení kapitána družstva platit.

k.

Skupiny se nesmí přibližovat k jiným skupinám, ani zasahovat do jejich činnosti
ve chvíli, kdy některá skupina střílí na terč; musí zůstat oddělené do té doby, než
všichni členové skupiny dokončí střelbu.

l.

V případě poruchy vybavení může lukostřelec poté ,co se problém podaří vyřešit
(buď opravou rozbitého vybavení nebo použitím jiného vybavení, které prošlo
kontrolou luku) pod dohledem kapitána družstva nebo kapitána střelnice vystřelit
čtyři šípy na cvičný terč.

m.

Lukostřelec může na všech oficiálních kolech s neoznačenou vzdáleností
používat optické zařízení, pokud se toto zařízení nebude používat pro měření
vzdáleností nebo úhlů střelby. Optická zařízení budou ruční a nesmí
lukostřelcům během soutěže nijak překážet.
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Je zakázáno používat jakékoliv elektronické zařízení, které by vylepšovalo
výkon optického zařízení (např. optický stabilizátor, elektronická lupa,
dalekohled se stabilizátorem atd.).
Optická zařízení, s jejichž použitím se počítá, musí být předkládána ke kontrole
zařízení a musí být označena inspekční samolepkou, která se během soutěže
nesmí odstraňovat. Kamery se nesmí používat jako měřiče vzdáleností a (jako
kamery) se mohou používat pouze poté, kdy všichni lukostřelci ve skupině
dokončili střelbu na terč.
3.

I.

Pravidla turnajů pro halovou lukostřelbu
a.

Bude nakreslena střelecká čára, odkud budou střelci střílet a lukostřelec musí
stát tak, aby měl jednu nohu na každé straně střelecké čáry.

b.

Každodenní rozdělování lukostřelců do dvojic bude provádět kapitán střelnice.
Po každém kole se provede nové rozdělení do dvojic.

c.

"První – „nástřelné sady“ jsou povoleny tehdy, pokud je povolí organizátoři
turnaje.

Bodové hodnocení
1.

Obecná pravidla pro bodové hodnocení
a.

Šípů v terči ani v terčovnici se nikdo nesmí dotýkat do té doby, než bude
vyhodnoceno skóre. Šípy, které prolétnou terčem, ale zůstanou v terčovnici,
může kapitán střelnice nebo jeho zástupce, který šíp nevystřelil, prostrčit zpět a
zaznamenat příslušné skóre.

b.

Zasáhne-li šíp plochu, za jejíž zasažení získává střelec body, ale odrazí se od
terče, nebo pokud šíp prolétne plochou, za jejíž zasažení hráč obdrží body, ale
neudrží se v terčovnici, bude moci střelec vystřelit jiný, speciálně označený šíp.

c.

Za šíp, který zasáhne jiný šíp v cíli a uvízne v něm, získá střelec stejný počet
bodů jako za první šíp. Šípy, které budou odkloněny jinými šípy, získají body
podle své pozice.

d.

V situacích, kde je jedna skórovací zóna oddělena od jiné na terči nebo 3D terči
čarou, bude tato čára ve spodní skórovací ploše. Tam, kde žádná čára není, musí
šíp protnout plochu s vyšším bodovým hodnocením - jen tak získá vyšší bodové
hodnocení. Počet bodů závisí na umístění hrotu šípu na povrchu terče. Šípy,
které zasáhnou trojrozměrný terč v blízkosti linky vyznačující okraj terče, ale
nezůstanou v terči, se nepočítají a hráč nesmí další šíp vystřelit. Šípy, které na
3D terčích zasáhnou stojan nebo základnu terče a také šípy, které uvíznou v rohu
nebo v parohách se nepočítají.

e.

Počet, kolikrát smí lukostřelec před vypuštěním šípu napnout tětivu, je omezen
na čtyři pokusy. Pokud ani poté šíp nevystřelí, bude se to počítat jako střela,
která minula cíl. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla budou nebezpečné situace,
což posoudí kapitán střelnice nebo první zapisovatel střelby, pokud je dotyčný
kapitán střelnice pro venkovní turnaje nebo řídící střelby / ředitel turnaje pro
halové akce.
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f.

2.

V případě nerozhodného výsledku soutěže o jakoukoliv cenu rozhodne „tie
break“, který se uskuteční způsobem, který je popsán v pravidlech turnaje. Tie
break se bude střílet po ověření skóre, které provede zapisovatel skóre turnaje a
bude probíhat pod dohledem kapitána družstva (venkovní soutěže) nebo řídícího
střelby / ředitele turnaje (halové soutěže) v poslední střelecký den turnaje.

Pravidla vyhodnocování lukostřelby ve venkovních prostorách (terénní lukostřelba,
3D lukostřelba atd.)
a.

Na všech cílech s vyznačenou vzdáleností méně než 55 yardů (1 yard = 91,44
cm) mohou být stanoveným způsobem vyhodnocovány a napínány šípy vždy
poté, co každá dvojice lukostřelců skončí střelbu tak, aby se minimalizovalo
poškození. Kapitán střelnice a oba zapisovatelé střelby musí jít k terči a zapsat
skóre.

b.

V případě, že šíp mine cíl, smí lukostřelec vystřelit další šíp pod podmínkou, že
šíp, který minul cíl, bude dosažitelný lukem z pozice lukostřelce na střelecké
pozici.

c.

Sklouznutí nebo odražení od země, po němž šíp skončí v terči, se nepočítá.

d.

Lukostřelec, který střílí ze špatné střelecké pozice nebo na špatný terč, přijde
o skóre za tento šíp. Žádný nový šíp vystřelit nesmí.
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ČLÁNEK V – OFICIÁLNÍ KOLA
A. Terénní kolo
1.

Standardní jednotka se skládá z následujících střel:

Velikost terče

Počet pozic

Vzdálenost pozic
Dospělý/veterán

Junior

Žák

65cm

4

80-70-60-50 yardů

50 yardů

30-25-20-15 yardů

65cm

1

65 yardů

50 yardů

30 yardů

65cm

1

60 yardů

45 yardů

25 yardů

65cm

1

55 yardů

40 yardů

20 yardů

50cm

4

45-40-35-30 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

4

35-35-35-35 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

1

50 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

1

45 yardů

jako dospělý

15 yardů

50cm

1

40 yardů

jako dospělý

15-15-15-15 yardů

35cm

1

30 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

1

25 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

1

20 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

1

15 yardů

jako dospělý

10 yardů

20cm

4

35-30-25-20 yardů

jako dospělý

20 stop

2.

Terénní terč bude mít černý střed, kolem kterého je vnitřní bílý kroužek a černý vnější
kroužek; budou se používat čtyři velikosti terčů :-





20cm terč

12cm vnitřní kruh

4 cm střed

35cm terč

21cm vnitřní kruh

7 cm střed

50cm terč

30cm vnitřní kruh

10 cm střed

65cm terč

39cm vnitřní kruh

13 cm střed

Za zasažení černého středu se počítá pět bodů, za vnitřní kruh čtyři body a za
vnější kruh tři body.
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3.

B.

Všechny střelecké pozice musí být označeny bíle.

Lovecké kolo
1.

Standardní jednotka se skládá z následujících střel:

Velikost terče

Počet pozic

Vzdálenost pozic
Dospělý/veterán

Junior

Žák

65cm

4

70-65-61-58 yardů

50 yardů

30-25-20-15 yardů

65cm

4

64-59-55-52 yardů

50 yardů

30 yardů

65cm

4

58-53-48-45 yardů

45 yardů

25 yardů

50cm

4

53-48-44-41 yardů

41 yardů

20 yardů

50cm

1

48 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

1

44 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

1

40 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

4

36-36-36-36 yardů

jako dospělý

15 yardů

35cm

4

32-32-32-32 yardů

jako dospělý

15-15-15-15 yardů

35cm

4

28-28-28-28 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

2

23-20 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

2

19-17 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

2

15-14 yardů

jako dospělý

10 yardů

20cm

1

11 yardů

jako dospělý

20 stop

2.

velikosti terčů se stejnými rozměry, jako jsou terče pro terénní lukostřelbu. Bodové
hodnocení je stejné jako pro terénní kolo. Lovecký terč bude celý černý s bílým
bodem uprostřed. Budou se používat čtyři
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3.

C.

Všechny střelecké pozice musí být označeny červeně.

Kolo terčů zvířat se označenými vzdálenostmi
1.

Standardní jednotka se skládá z následujících střel:
Terč skupiny 1: Dospělí/veteráni:
Tři postupné výstřely po 5 yardech s první střeleckou pozicí mezi 60
a 40 yardy (3 střelecké pozice)
Junioři: Pouze přední střelecká pozice pro dospělé
Žáci: Postup 30-25-20 yardů, 1x30 yardů, 1x25 yardů
Terč skupiny 2: Dospělí/veteráni/junioři:
Tři postupné výstřely po 3 yardech s první střeleckých pozicí mezi
45 a 30 yardy (3 střelecké pozice)
Žáci: 3x 20 yardů
Terč skupiny 3: Dospělí/veteráni/junioři:
Čtyři střely ze střeleckých pozic mezi 35 a 20 yardy
Žáci: 1x20 yardů, 2x 15 yardů, 1x10 yardů
Terč skupiny 4: Dospělí/veteráni/junioři:
Čtyři střely ze střeleckých pozic mezi 20 a 10 yardy
Žáci: 3x 10 yardů, 1x 20 stop

2.

Terče
a.

Terče pro toto kolo jsou terče zvířat, přičemž plocha, za jejíž zasažení získává
hráč body, je rozdělena na dvě části. Plocha s vysokým bodovým hodnocením je
podélná, zatímco plocha s nízkým bodovým hodnocením je plocha mezi plochou
s vysokým bodovým hodnocením a dělící čarou mezi kůží a srstí. Plocha mezi
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dělící čarou mezi kůží a srstí (včetně čáry) směrem ven z kostry je považována
za prostor bez bodového hodnocení.

3.

b.

Plocha s vysokým bodovým hodnocením terčů skupiny 1 je 9" široká a 14 1/2"
dlouhá se zaoblenými konci.

c.

Plocha s vysokým hodnocením terčů skupiny 2 je 7" široká a 10 1/2" dlouhá se
zaoblenými konci.

d.

Plocha s vysokým hodnocením terčů skupiny 3 je 4 1/2 " široká a 7" dlouhá se
zaoblenými konci.

e.

Plocha s vysokým hodnocením terčů skupiny 4 je 2 1/2" široká a 3 5/8" dlouhá
se zaoblenými konci.

f.

Všechny plochy s vysokým bodovým hodnocením budou tvarovány v souladu
s článkem 12 B oddílu Pravidla a předpisy.

Střelecké pozice
a.

Jsou povolené maximálně tři střely, ale lukostřelec střílí pouze do té doby, než
zasáhne cíl. Pokud již první šíp zasáhne plochu s bodovým hodnocením, nemusí
soutěžící dále střílet.

b.

Pokud se lukostřelec posunul směrem k terči, nesmí znovu střílet dalšími šípy.

c.

Šípy lukostřelce musí být jasně identifikovány pomocí jednoho, dvou nebo tří
kroužků na zadní části šípu. Šípy se musí střílet ve vzestupném pořadí. Pokud se
šíp vystřelí mimo pořadí, musí lukostřelec informovat kapitána střelnice, který
rozhodne o pořadí pro zbývající šípy.

d.

Junioři budou střílet na terče skupiny 1 z nejbližší střelecké pozice pro dospělé,
odkud střelci postupují.

e.

První lukostřelec bude střílet na první terč a pořadí prvního, druhého, třetího a
čtvrtého lukostřelce (atd.), se bude následně měnit v závislosti na pořadí karty na
zapisování bodového hodnocení.

4.

Všechny střelecké pozice musí být označeny žlutě.

5.

Bodové hodnocení

ZABITÉ ZVÍŘE

ZRANĚNÉ ZVÍŘE

První šíp

20 bodů

18 bodů

Druhý šíp

16 bodů

14 bodů

Třetí šíp

12 bodů

10 bodů
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Dělící čára mezi kůží a srstí
Plocha s nízkým počtem bodů
Plocha, při jejímž zasažení bylo zvíře zraněno
Plocha s vysokým počtem bodů
Plocha, při jejímž zasažení bylo zvíře zabito
D.

E.

Kolo terčů zvířat s neoznačenými vzdálenostmi
1.

Standardní jednotku tvoří 28 terčů, které jsou umístěny ve vzdálenostech vyznačených
v rámci kola terčů zvířat, ale na střeleckých pozicích žádné vzdálenosti vyznačené
nejsou.

2.

Terče budou odpovídat terčům kola terčů zvířat s označenými vzdálenostmi.

3.

Střelecké pozice budou odpovídat kolu terčů zvířat s označenými vzdálenostmi, ale
nebudou označené.

4.

Bodové ohodnocení bude odpovídat kolu terčů zvířat se známými vzdálenostmi.

5.

Jsou povoleny optické přístroje, které splňují ustanovení směrnice, článek IV H 2m.

Lovecké kolo IFAA 3-D (1 šíp)
1.

Terč
Pro toto kolo se budou používat pouze trojrozměrné terče, které jsou definovány v
článku 12C odstavce předpisu.

2.

Standardní kolo
Standardní kolo odpovídá 28 terčům.

3.

Střelecké pozice
Střelecké pozice nebudou označené a budou mít následující maximální střelecké
vzdálenosti:
Maximální vzdálenost

Číslo cílové
skupiny

Veteráni/dospělí

Junioři

Žáci

1

60 Y

50 Y

30 Y

2

45 Y

45 Y

25 Y

3

35 Y

35 Y

20 Y

4

20 Y

20 Y

10 Y

Také pro toto kolo platí rotační pravidlo uvedené v článku VC3e sekce Kolo terčů
zvířat s označenými vzdálenostmi.
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4.

Bodové hodnocení
Pouze jeden šíp na terč

F.

Zabité zvíře

20 bodů

Smrtelně zraněné zvíře

16 bodů

Zraněné zvíře

10 bodů

Standardní kolo IFAA 3-D (2 šípy)
1.

Terč
Pro toto kolo se mohou používat pouze trojrozměrné terče, které jsou určené pro
lovecké kolo na základě IFAA 3-D.

2.

Standardní kolo
Standardní kolo odpovídá 28 terčům.

3.

Střelecké pozice
V různých vzdálenostech budou stanoveny dvě střelecké pozice na cíl. Maximální
vzdálenost pro každý počet terčů na skupinu bude stejná jako v případě loveckého
kola IFAA 3-D.
Také pro toto kolo platí rotační pravidlo uvedené v článku VC3e sekce Kolo terčů
zvířat s označenými vzdálenostmi.

4.

Bodové hodnocení.
Při počítání skóre se počítají oba šípy
Zabité zvíře

10 bodů

Smrtelně zraněné zvíře

8 bodů

Zraněné zvíře

5 bodů
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Kolo terčů zvířat s neoznačenými vzdálenostmi

Zóna, při jejímž zasažení bylo “zvíře zabito”
Zóna, při jejímž zasažení bylo “zvíře poraněno”

3-D lovecké kolo
3-D standardní kolo

Zóna, při jejímž zasažení bylo “zvíře zabito”
Zóna, při jejímž zasažení bylo “zvíře smrtelně poraněno”
Zóna, při jejímž zasažení bylo “zvíře poraněno”
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G.

Mezinárodní kolo
1.

Mezinárodní kolo je kolo s 20 terči (10 terčů na jednotku) a bude se skládat z
následujících střel:-

Velikost terče

2.

Počet pozic

Vzdálenost pozic
Dospělý/veterán

Junior

Žák

65cm

1

65 yardů

50 yardů

25 yardů

65cm

1

60 yardů

45 yardů

20 yardů

65cm

1

55 yardů

40 yardů

20 yardů

50cm

1

50 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

1

45 yardů

jako dospělý

20 yardů

50cm

1

40 yardů

jako dospělý

15 yardů

50cm

1

35 yardů

jako dospělý

15 yardů

35cm

1

30 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

1

25 yardů

jako dospělý

10 yardů

35cm

1

20 yardů

jako dospělý

10 yardů

Terče musí odpovídat specifikaci loveckého kola IFAA. Budou se používat tři
velikosti terčů - 35cm, 50cm a 65 cm.
Na každou vzdálenost musí být vystřeleny tři šípy. Za zásah středu terče dostane
střelec pět bodů, čtyři body jsou za zásah vnitřního kruhu a tři body za zásah vnějšího
kruhu. Na třicet pět yardů dlouhé střelnici se pro střelecké pozice v mezinárodním kole
mohou používat dvě středové střelecké pozice. Všechna ostatní pravidla, která platí
pro terénní kolo, budou platit i pro mezinárodní kolo.

H.

Expertní terénní kolo
1.

Budou platit všechny vzdálenosti a terče, jako pro terénní kolo IFAA s výjimkou toho,
se použijí dělící čáry, přičemž tyto dělící čáry procházejí středem každého středového
bodu (pouze pro případ tie breaku), jakož i vnitřním a vnějším kruhem.
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2.

Bodové hodnocení je následující:Pět bodů za střed, čtyři body za druhý kruh, tři body za třetí kruh, dva body za čtvrtý
kruh a jeden bod za pátý kruh.
Bílé “X” uprostřed terče je určené pouze pro hráče, kteří hrají tie break. Všechna
ostatní pravidla terénního kola IFAA platí také pro kolo expertů.

I.

Halové kolo s pazourkovými šípy
1.

Standardní jednotka
a.

Standardní jednotka se skládá ze 7 sad po 4 šípech střílených na více než sedm
různých vzdáleností.

b.

Standardní jednotka se skládá z následujících střel:
Velikost terče
Žáci

Počet pozic

Pořadí střelby

Vzdálenost
pozic

35cm

50cm

1

1

25 yardů

20cm

35cm

1

2

20 stop

35cm

50cm

1

3

30 yardů

20cm

35cm

1

4

15 yardů

35cm

50cm

1

5

20 yardů

20cm

35cm

1

6

10 yardů

35cm

50cm

4

7

30-25-20-15
yardů

Veteráni
/dospělí
Junioři

c.
2.

3.

Bodové hodnocení bude stejné jako pro terénní kolo.

Terče
a.

Terče jsou standardně 20cm a 35cm terče pro terénní lukostřelbu umístěné ve
dvou řadách na každé terčovnici. Střed horní řady bude maximálně 62” od země.
Střed spodní řady bude vzdálen maximálně 30” od země a bude přímo pod
horním terčem.

b.

Pro žáky bude 20 cm terč nahrazen 35 cm terčem a 35 cm terč bude nahrazen 50
cm terčem.

Střelecké pozice
a.

Toto kolo se bude střílet na 30 yardové střelnici, přičemž výstřelné jsou
vyznačeny souběžně s cílovou čarou ve vzdálenosti 20 stop, 10, 15, 20, 25 a 30
yardů.
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4.

b.

Počínaje výstřelnou ve vzdálenosti 30 yardů budou při postupu směrem k cílové
čáře výstřelné číslovány 3, 1, 5, 4, 6 a 2.

c.

Pro každou terčovnici se bude používána samostatná střelecká dráha a
lukostřelec se bude po této střelecké dráze pro střelecký val, kde jsou umístěny
jeho dva terče, pohybovat od jedné výstřelné ke druhé.

d.

Terče na terčovnici v druhé dráze budou směřovat opačným směrem než terče
v první dráze. Terče v třetí dráze budou přesně stejné jako terče v první dráze.
Terče ve čtvrté dráze budou přesně stejné jako terče v druhé dráze.

Pravidla střelby
a.

Lukostřelec musí stát tak, aby měl na každé straně výstřelné jedno chodidlo.

b.

Časový limit na sadu bude činit tři minuty.

c.

Všechna ostatní pravidla střelby budou platit v souladu s tím, jak jsou uvedena v
pravidlech turnajů IFAA.

d.

Dojde-li k poškození vybavení, musí lukostřelec po skončení příslušné sady
informovat řídícího střelby. Lukostřelec bude mít následně 15 minut na opravu,
aniž by došlo k pozastavení turnaje. Lukostřelec smí střílet ztracené šípy po
závěrečné sadě příslušného kola, přičemž maximálně se může jednat o 3 sady
(12 šípů). Lukostřelec bude mít povolenou pouze jednu chybu vybavení na kolo.

e.

Pokud lukostřelec začne střílet na vysoký terč jako v první dráze, bude střílet
svoji druhou sadu na nízký terč ve stejné dráze. Lukostřelec bude i nadále střílet
na terče ve své dráze tak dlouho, dokud nezasáhne všech sedm terčů.
Pro dosažení dobrého skóre s druhou sedmičkou terčů musí přejít do druhé
dráhy, kde jsou terče v opačném pořadí než v dráze, kde začal.

J.

Halové kolo IFAA
1.

Standardní jednotka
Standardní jednotka se skládá ze 6 sad po 5 šípech střílených na vzdálenost více než
20 yardů. Žáci budou střílet ze vzdálenosti 10 yardů.
Kolo se bude skládat ze dvou standardních jednotek.

2.

Terče
a.

Terč bude mít 40cm v průměru a bude mít světle modrou barvu. Střed bude mít
podobu dvou bílých kruhů s modrým X v prostředním kruhu. Všechny linie,
které oddělují plochy, za jejichž zasažení dostává hráč body, budou bílé (kruh s
X se používá pouze pro střelce, kteří hrají tie break)

b.

Býčí oko bude mít 8 cm v průměru a bude kolem něj kroužek s X o průměru
4 cm.

c.

Ředitel turnaje může lukostřelci povolit používání halového 5-ti bodového terče,
který bude obsahovat pět 16 cm terčů na síťovém modrém povrchu. Jeden terč se
bude skládat z:
1)

bílé plochy o průměru 8,0 cm, za jejíž zasažení získává hráč body.
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2)

vnější plochy o průměru 16,0 cm světle modré barvy, za jejíž zasažení
získává hráč body.

3)

Zásahy budou vyhodnocovány následujícím způsobem:

4)
d.

3.
A.

4.

Za zásah bílé plochy:

5 bodů

Za zásah modré plochy:

4 body

Terče musí být uspořádány podobně jako číslo pět na kostce.

V případě lučištníka, který smí používat 5-ti bodový halový terč, se vystřelí
jeden šíp na každý z pěti bodů na terči. Mohou být zasaženy v jakémkoliv
pořadí. Pokud jeden bod zasáhne více než jeden šíp, bude se počítat pouze šíp s
nejnižší hodnotou.

Střelecké pozice
Střelecké pozice musí nabízet dostatečný prostor, který umožní dvěma lukostřelcům
střílet současně na jednu terčovnici.

Pravidla střelby
a.

Lukostřelec musí stát tak, aby měl na každé straně výstřelné jedno chodidlo.

b.

Časový limit na jednu sadu bude činit čtyři minuty.

c.

Všechna ostatní pravidla střelby budou platit v souladu s tím, jak jsou uvedena v
pravidlech turnajů IFAA.

d.

O případné poruše vybavení musí lukostřelec po skončení informovat řídícího
střelby po dokončení části střelby. Lukostřelec bude mít následně 15 minut na
opravu, aniž by došlo k pozastavení turnaje. Po vyřešení problému (buď
rozbitého vybavení nebo použitím jiného vybavení, které prošlo kontrolou luku)
bude smět lukostřelec po skončení poslední sady příslušného kola střílet ztracené
šípy - maximálně 3 sady (15 šípů).
Lukostřelec bude mít povolenou pouze jednu chybu vybavení na kolo.

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

49

5.

Bodové hodnocení
a.

Bodové hodnocení je 5, 4, 3, 2, 1 – počítáno směrem od středu.

b.

V případě prokázaného odražení šípu nebo šípu, který projde celý plochou terče,
za jejíž zasažení jsou udělovány body, může lukostřelec vystřelit jiný šíp.

c.

Zásahy špatného cíle budou bodově hodnoceny stejně jako minutí cíle.

d.

Když šíp během střelby spadne, může lukostřelec vystřelit místo spadlého šípu
jiný šíp, pokud se spadlý šíp nachází maximálně 10 stop od výstřelné.

e.

Pokud lukostřelec vystřelí v některé sadě více než pět šípů, bude bodově
hodnoceno pouze pět šípů s nejnižší bodovou hodnotou.

f.

Pokud lukostřelec vystřelí v některé části střelby méně než pět šípů, může
vystřelit své zbývající šípy v případě, že toto opominutí bude zjištěno před
oficiálním ukončením; v opačném případě budou tyto střely hodnoceny jako
šípy, které minuly cíl.

g.

Při dokončení první standardní jednotky si dvojice lukostřelců vymění pozice.
Lukostřelci, kteří stříleli jako první, budou střílet jako druzí; lukostřelci, kteří
stříleli na levý terč, budou střílet na pravý terč a naopak. Lukostřelec bude
povinen posunout svůj terč na změněnou pozici. Po spuštění druhé standardní
jednotky se terče nesmí posunout.

h.

V případě, že jsou dva terče umístěny nad sebou a pod sebou, bude dvojice
lučištníků, která střílí jako první, vždy střílet nejdříve na spodní terč.

ČLÁNEK VI - POŽADAVKY NA ROZLOŽENÍ HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY
VENKOVNÍ AKCE

A. Při vytváření terénní střelnice se musí dodržovat následující body: 1.

Použité vzdálenosti budou vzdálenosti určené pro právě probíhající kolo střelby.

2.

Všechny vzdálenosti musí být správné v rámci šesti palců; vzdálenost terče je
vzdálenost z lukostřelcovy strany střelecké pozice ke středu terčovnice.

3.

Všechny terčovnice musí být stabilní, aby nehrozilo jejich převrhnutí.

4.

Palebné čáry musí být volné, aby šípy nezasáhly zeleň ani větve.

5.

Každá osoba bez ohledu na výšku, musí mít jasný výhled na celý terč.

6.

Stezky nesmí vést přímo za terčovnicí s terči; nejlepší je, aby stezky vycházely od
terčovnice v takovém úhlu, aby lukostřelci mohli rychle odejít od výstřelné. Stezky a
cílové trasy musí být jasně vyznačeny a musí být u nich být umístěny vhodné směrové
ukazatele.

7.

Terčovnice musí být umístěny tak, aby šípy, které minou cíl, nijak neohrozily ostatní
skupiny lukostřelců. Svazky nebo terčovnice nesmí propouštět šípy ani nesmí být
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vyztuženy jakýmkoliv materiálem, který poškodí šípy nebo u kterého hrozí, že se od
něj šípy odrazí.
8.

Tréninková střelnice musí být vybavena dvěmi cvičnými terčovnicemi pro každou
terénní vzdálenost. Terče musí být takové, aby umožňovaly střelbu i v dalších kolech.
Bude k dispozici samostatná řada pěti cvičných terčovnic, jejichž terče musí být
vhodné pro příští kolo(kola), během kterého budou střílet žáci.
Cvičné střelnice budou připravené k používání tři celé dny předtím, než se bude střílet
první kolo a zůstanou k dispozici pro použití během celého turnaje. Funkcionáři
turnaje mohou omezit používání cvičných prostor na dobu, kdy se na turnaji aktivně
nestřílí.
Nad tréninkovou střelnicí bude dohlížet pořadatel (pořadatelé).

B. Bezpečnostní požadavky

C.

1.

Hřiště může dostat povolení k provozování teprve tehdy, až budou podle názoru
inspektora střelnice odstraněna všechna bezpečnostní rizika.

2.

Pokud je terčovnice umístěna tak, že se příliš blízko za ní nachází některá cesta, cíl,
silnice nebo budova, musí být terč zabezpečen pomocí vhodné zarážky.

3.

Cvičná oblast musí být umístěna tak, aby za cvičnými terčovnicemi nevedly žádné
cesty ani silnice.

4.

Mezi jakýmikoliv stezkami nebo palebnými čarami souběžnými s jinou palebnou
čarou musí být vzdálenost minimálně 25 stop. Tato minimální hodnota připouští
určitou toleranci v závislosti na terénu a délce střely, ale vzdálenost musí být taková,
aby byla zajištěna absolutní bezpečnost.

Schválení a postupy
1.

Střelnice musí být každoročně kontrolovány a schvalovány. Bez předchozího souhlasu
inspektora střelnice nejsou povoleny žádné změny.

2.

Na světovém a regionálním turnaji IFAA nebo na jakémkoliv jiném speciálním turnaji
sponzorovaném IFAA je vyžadováno schválení střelnice IFAA. Oficiální souhlas dává
viceprezident IFAA nebo jeho určený zástupce.

3.

Pro turnaje schválené IFAA bude střelnici schvalovat zástupce světové rady pro
příslušného člena a souhlas bude platit pouze pro dotyčný turnaj.

ČLÁNEK VII - KLASIFIKACE
A.

Záznamy
1.

Každý člen musí přijmout a udržovat systém na přesné zaznamenávání skóre, jehož
lukostřelci dosáhnou na každém z 28 terčů, bez ohledu na to, zda se střílí v terénu, v
rámci loveckého kola nebo zda se jedná o jejich kombinaci. Bude se evidovat pouze
skóre ve schválených turnajích.
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B.

2.

V turnajích, které jsou sponzorované nebo schválené IFAA poskytne každý člen a
lukostřelec předsedovi turnaje takové záznamy, které bude považovat za nutné pro
zajištění řádné klasifikace všech účastníků.

3.

Mistrovství světa v terénní lukostřelbě v rámci IFAA se bude používat pro vytvoření
světového žebříčku.

Klasifikační třídy
Ve divizích střelby holým lukem, omezený volný styl (kladkový luk s definovaným
omezením) a neomezený volný styl (kladkový luk bez omezení) pro muže, ženy a
juniory - chlapce i dívky budou následující třídy založené na kole 28 terčů:

1.

Třída

Volný styl omezený

Volný styl neomezený

Holý luk

A

450 a více

500 a více

400 a více

B

350 - 449

400 - 499

300 – 399

C

0 - 349

0 - 399

0 – 299

Ve divizích lovecké lukostřelby, omezené lovecké lukostřelby a neomezené lovecké
lukostřelby pro muže ženy a juniory - chlapce i dívky budou následující třídy založené
na kole 28 terčích:

2.

Třída

Volný styl omezený

Volný styl neomezený

Holý luk

A

450 a více

475 a více

375 a více

B

300 - 449

325 – 474

225 – 374

C

0 - 299

0 - 324

0 – 224

3.

C.

V divizi dlouhého luku pro muže, ženy, juniory a juniorky budou následující třídy na
základě kola o 28 terčích: Třída

Dlouhý luk

A

250 a více

B

150 – 249

C

0 - 149

4.

Pro turnaje v rámci mistrovství světa a regionálních mistrovství a další turnaje
schválené IFAA musí být třídy v souladu s tímto článkem.

5.

Pro turnaje schválené IFAA a/nebo turnaje schválené členem v rámci tohoto národa
budou třídy v souladu se systémem přijatým tímto členem.

Klasifikační postupy
1.

Pro světové a regionální turnaje a další turnaje schválené IFAA musí předseda turnaje
dodržovat následující postupy, pomocí kterých určí třídu lukostřelce:Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
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a.

Skóre evidované dva roky před turnajem nebude bráno v úvahu.

b.

Lukostřelec, který není klasifikován, bude v tomto turnaji soutěžit v nejvyšší
třídě soutěže ve svém stylu.

c.

Klasifikace lukostřelce se určí na základě dvou nejvyšších skóre lukostřelce za
dvanáctiměsíční období.

d.

Překlasifikace se bude provádět u lukostřelce, který dosáhne dvou vyšších skóre
klasifikační úrovně za období dvanácti měsíců, kde bude vyšší klasifikace platit
pro zbytek tohoto dvanáctiměsíčního období a ¨po následující dvanáctiměsíční
období, pokud se ovšem v tomto období nepodaří dosáhnout vyšší třídy.

ČLÁNEK VIII – JUNIORSKÁ DIVIZE
A.

Juniorská divize je určena lukostřelcům ve věku do sedmnácti let.

B.

Soutěžící v divizi juniorů budou střílet z příslušných střeleckých pozic pro dospělé až do
maximální vzdálenosti 50 yardů. Střelecké pozice juniorů budou vyznačeny modrou barvou.

C.

Junior se může rozhodnout, že bude střílet v divizi dospělých, ale potřebuje k tomu písemný
souhlas svých rodičů; pokud to však udělá nemůže se vrátit zpět do divize juniorů.

D.

Divize juniorů bude mít nárok na ceny stejným způsobem jako dospělí.

E.

Věk bude určen podle věku, kterého dotyčný dosáhne v první den turnaje. Musí být
předložen přijatelný doklad o věku.

ČLÁNEK IX - DIVIZE ŽÁKŮ
A.

Divize žáků je určena lukostřelcům ve věku do třinácti let.

B.

Žák se může rozhodnout, že bude střílet v divizi juniorů, ale potřebuje k tomu písemný
souhlas svých rodičů; pokud to však udělá nemůže se vrátit zpět do divize žáků.

C.

Střelecké pozice žáků budou označeny černě.

D.

Divize žáků se bude dělit na chlapce a dívky; v rámci divizí však nebudou žádné třídy.

E.

Žáci budou smět soutěžit pouze v divizích dlouhého luku, holého luku a volného stylu
(kladkový luk s definovaným omezením a bez omezení). Kladkové luky budou povolené v
divizích holého luku a volného stylu (kladkový luk s definovaným omezením).

F.

Věk bude určen podle věku, kterého dotyčný dosáhne v první den turnaje. Musí být
předložen přijatelný doklad o věku.

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

53

PRAVIDLA MISTROVSTVÍ SVĚTA IFAA
V TERÉNNÍ LUKOSTŘELBĚ (WFAC)
A.

DOBA TRVÁNÍ
WFAC se bude konat pět (5) po sobě jdoucích dní.

B.

NABÍDKA
Nabídka některého člena hostitelské WFAC musí být v souladu s interními předpisy IFAA.

C.

FUNKCIONÁŘI
Funkcionáři turnaje, kteří jsou uvedeni v článku IVG interních směrnic, budou jmenováni
pro každou událost.

D.

FORMÁT
Formát WFAC bude vypadat následovně:

E.

Nedělí
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

-

Sobota

-

Zahajovací ceremoniál
Terénní kolo WFAC
Lovecké kolo WFAC
Kolo terčů zvířat WFAC
Terénní kolo WFAC
Lovecké kolo WFAC
Ceremoniál spojený s udělováním cen a nepovinný banket/večeře
Předání vlajky IFAA příštímu pořadatelskému členu WFAC
Závěrečný ceremoniál.

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO WFAC
1.

Obecná pravidla pro funkcionáře turnaje; Protestní výbor; Technická kontrola;
Oficiální kola terče; vybavení; styl a divize; klasifikace; vzdálenost střelby; pozice a
bodové hodnocení a také pojištění; budou to pravidla obsažená v interních směrnicích
a postupech tak, jak to bude vhodné.

2.

VZDÁLENOST PRO STŘELBU
a.

Budou VYZNAČENY (známé) vzdálenosti pro střelbu pro WFAC.

b.

Každý terč střelnice bude mít u střelecké pozice tabuli s indikátory. Tato tabule
musí obsahovat následující informace:
- Číslo terče.
- Vzdálenost
- Obrázek příslušného terče zvířat zobrazující pozici zóny, při jejímž zasažení
bude "zvíře mrtvé".

3.

Jsou povolené optické zaměřovací pomůcky.

4.

V případě nerozhodného výsledku v utkání o některou cenu budou hrát lukostřelci tie
break – rozstřelem na tři terénní terče (čtyři šípy na terč) umístěné na cvičné střelnici
ve vzdálenosti 50 yardů. Terč prvního kola 65 cm, zatímco terč druhého kola bude 50
cm a terč třetího kola bude 35 cm. V případě nerozhodného výsledku pokračujte
střílením jednoho šípu „náhlá smrtí“ na 35 cm terč.
Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
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5.
F.

Pravidla pro soutěž o mistra národů IFAA spojená s WFAC budou uvedená v oddíle
pravidel a předpisů v knize pravidel IFAA.

OFICIÁLNÍ KOLA WFAC
1.

Terénní kolo WFAC
a.

Terč
Papírové terče, které jsou určené pro terénní kolo na základě článku V
(A1 & A2) interních směrnic.

b.

Kolo
Kolo bude zahrnovat dvě standardní pole, která ve spojení vytváří čísla terčů 1
až 28.

c.

Střelecké pozice
Střelecké pozice budou odpovídat definici na základě článku V (A1) interních
směrnic.
Střelecké pozice budou odpovídat definici na základě článku V (A3) interních
směrnic.

d.

Bodové hodnocení
Bodové hodnocení bude odpovídat definici na základě článku V (A2) interních
směrnic.

2.

Lovecké kolo WFAC
a.

Terč
Papírové terče, které jsou určené pro lovecké kolo na základě článku V
(B1 & AB) interních směrnic.

b.

Kolo
Kolo bude zahrnovat dvě standardní lovecké jednotky, které dohromady tvoří
čísla terčů 1 až 28.

c.

Střelecké pozice
Střelecké pozice budou odpovídat definici na základě článku V (A1) interních
směrnic. Střelecké pozice budou odpovídat definici na základě článku V (B3)
interních směrnic.

d.

Bodové hodnocení.
Bodové hodnocení bude odpovídat definici na základě článku V (B2) interních
směrnic.

3.

Vyznačené vzdálenosti kola terčů zvířat WFAC
a.

Terč
Papírové terče, které jsou specifikované pro vyznačené vzdálenosti kola terčů
zvířat podle článku V (C1a C2) interních směrnic.

b.

Kolo
Kolo bude zahrnovat dvě standardní jednotky vyznačené vzdálenosti terčů
zvířat, které dohromady tvoří čísla terčů 1 až 28.
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c.

Střelecké pozice
Střelecké pozice budou odpovídat definici na základě článku V (C1 a C3)
interních směrnic.
Střelecké pozice budou odpovídat definici na základě článku V (C4) interních
směrnic.

d.

Bodové hodnocení
Bodové hodnocení bude definované na základě článku V (C4) interních směrnic.

G.

POŽADAVKY NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STŘELNICE
Budou platit všechny relevantní požadavky na rozvržení hřiště, které jsou definovány
v článku VI interních směrnic.

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

56

PRAVIDLA MISTROVSTVÍ SVĚTA IFAA
V LOVECKÉ LUKOSTŘELBĚ (WBHC)
A.

DOBA TRVÁNÍ
Mistrovství světa v lovecké lukostřelbě se bude konat déle než čtyři (4) po sobě jdoucí dny.
V případě, že to umožní a zaručí počet účastníků, bude jako další den turnaje povolen pátý
den.

B.

NABÍDKA
Výzva některého člena hostitelské WFAC musí být v souladu s interními předpisy IFAA.

C.

FUNKCIONÁŘI
Pro každou akci budou jmenováni funkcionáři turnaje, kteří jsou uvedeni v článku IVG
interních směrnic.

D.

FORMÁT
Formát WBHC se bude skládat z následujících 28 terčů:
2 kola neoznačeného kola terčů zvířat IFAA

– kola s 3 šípy

1 kolo standardního 3-D kola IFAA 3-D

– kolo se 2 šípy

1 kolo loveckého 3-D kola IFAA

– kolo s 1 šípem

Střelba v rámci kol může probíhat v jakémkoliv pořadí.
E.

KONKRÉTNÍ PRAVIDLA MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOVECKÉ LUKOSTŘELBĚ
(WBHC)
Obecná pravidla pro funkcionáře turnaje; protestní výbor; technickou kontrolu; oficiální
kola; terče; vybavení; styl a divize; neoznačenou vzdálenost střelby; pozice, bodové
hodnocení a také pojištění budou odpovídat pravidlům obsaženým v interních směrnicích a
budou platit také další předpisy, než jsou konkrétní pravidla uvedená v tomto dokumentu.
1.

TERČE
a.

Papírové terče
Papírové terče budou terče uznávané IFAA a schválené viceprezidentem IFAA.
Na těchto terčích budou plochy, při jejichž zasažení je „zvíře zabito“, resp.
„zraněno“ v souladu s ustanoveními interních směrnic IFAA.

b.

3-D terče
Terče uznávané IFAA, které jsou v souladu s pravidly IFAA
Terče, které mají pouze 2 definované plochy, při jejichž zasažení hráč získá
body, budou bodově hodnoceny včetně třetí zóny pro hodnocení bodů, což je
plocha mezi vnější definovanou zónou pro hodnocení a dělící čárou mezi kůží a
srstí.(plocha, při jejímž zasažení zvíře zemře).
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U terčů, které mají tři definované zóny, při jejichž zasažení získá hráč body, se
bude skóre počítat kombinací definované býčí zóny a vnitřní skórovací zóny,
která má být býčí zónou, a dále přidáním třetí skórovací zóny, což je plocha mezi
vnější definovanou skórovací zónou a dělící čárou mezi kůží a srstí.
c.
2.

3.

Bude-li vzdálenost mezi terčem a střeleckou pozicí dospělého 35 yardů nebo
méně, budou vyžadovány dva terče (papírové terče nebo 3D terče).

VZDÁLENOST PŘI STŘELBĚ
a.

Vzdálenosti při střelbě pro WBHC budou NEOZNAČENÉ (neznámé).

b.

Každý terč střelnice bude mít u střelecké pozice tabuli s indikátory. Na této
tabuli musí být uvedeny následující informace:
–

Číslo terče.

–

Velikost terče (skupina 1, 2, 3 nebo 4)

–

Velikost 3-D (skupina 1, 2, 3 nebo 4)

–

Obrázek příslušného terče nebo čelní části terče zobrazující polohy zóny,
při jejímž zasažení bude „zvíře mrtvé“, případně „životně důležité“ zóny.

VYBAVENÍ
Vybavení pro všechny styly střílení musí být takové, jak se uvádí v obecných
pravidlech, přičemž musí být dodrženy následující podmínky:

4.

a.

Šípy musí splňovat požadavky článku V C 3c interní směrnice.

b.

Toulce na šípy jsou povolené pro všechny divize, pokud jejich vázací (montážní)
systém není vidět z průhledového okna.

c.

Jsou povoleny optické přístroje, které splňují podmínky článku IV H 2m
směrnice.

d.

Změna vybavení během turnaje:
1)

Jakákoliv změna části vybavení související se změnou stylu (divize) nebo
za účelem usnadnění střelby v jednom kole nebo v různých kolech není
povolena.

2)

Lukostřelec musí soutěžit a dokončit závod se stejným vybavením, s nímž
začínal; výjimku tvoří případy, kdy se vybavení porouchá.

3)

Hmotnost luku se během jednoho kola turnaje nesmí upravovat.

PRAVIDLA STŘELBY - RŮZNÉ
a.

Místo standardní divize profesionálů bude do turnaje zahrnuta divize Pro-Am
Prize Money.

b.

Žádný soutěžící ani jakákoliv jiná osoba, která není oficiálně spojena s turnajem,
nesmí před střelbou jakkoliv sledovat, zkoumat či kontrolovat kursy lovecké
lukostřelby.

c.

Se skupinami soutěžících nesmí na střelnici chodit žádná osoba, která není
soutěžícím patřícím do této skupiny (nejsou povoleni žádní hosté). Organizátoři
mohou povolit přístup některých osob na střelnici, jako jsou funkcionáři nebo
média.
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d.

Diskuse o vzdálenosti terče mezi soutěžícími nebo jakákoliv forma podávání
informací o vzdálenostech, jsou přísně zakázány, a mohou být důvodem pro
diskvalifikaci.

e.

Lukostřelec smí na střelnici používat své osobní poznámky, jako je například
nastavení zaměřovače atd. Je však přísně zakázáno dělat si na střelnici jakékoliv
dodatečné poznámky, které by jakýmkoliv způsobem odrážely střelecké
podmínky, vzdálenosti atd., a které mohou jakémukoliv soutěžícímu v pozdější
části turnaje pomoci; pokud některý soutěžící tento zákaz poruší, hrozí mu
vyloučení z turnaje.

f.

Žádný člen skupiny (ani jiná skupina) nesmí přejít k další části střelby, dokud
všichni členové jeho skupiny nedokončí střelbu v této části.

g.

V rámci střeleckých skupin budou první dva lukostřelci střílet nejdříve na první
terč, zatímco další dva lukostřelci budou střílet nejdříve na další cíl a tento
postup bude dodržován v průběhu celého kola. Je možné, že se tato čísla budou
muset měnit v závislosti na celkovém počtu lukostřelců ve skupině a na počtu
těch, kteří mohou současně střílet na příslušný terč.

h.

Existuje-li možnost výběru mezi dvěma terči, bude lukostřelec stojící na levé
straně střílet na levý cíl a lukostřelec stojící napravo bude střílet na pravý terč.

i.

V případě nerozhodného výsledku v soutěži o některou cenu budou hrát dotyční
lukostřelci tie break - rozstřelem na tři 3D terče (dva šípy na terč) umístěné na
cvičné střelnici ve vzdálenostech první skupiny. Terčem prvního kola bude terč
skupiny 1; terčem druhého kola bude terč skupiny 2 a terčem třetího kola bude
terč skupiny 3. Bude-li nerozhodný výsledek přetrvávat, budou soutěžící
pokračovat ve střelbě šípem metodou „náhlé smrti“ na terč skupiny 3, který se
po každém šípu posune dále dozadu.

F.
G.

OFICIÁLNÍ KOLA WBHC
1.

Kolo terčů zvířat IFAA s neoznačenými vzdálenostmi (3 šípy)
a.

Terče
Budou se používat buď papírové terče nebo 3-D terče. Tyto dva typy se nesmí na
jedné střelnici míchat.
Organizátor akce musí v rámci nabídkového řízení stanovit, jaké terče se budou
používat.

b.

Standardní jednotka
Dle ustanovení interních směrnic pro kolo terčů zvířat IFAA s neznámými
vzdálenostmi.

c.

Střelecké pozice
Dle ustanovení interních směrnic pro kolo terčů zvířat IFAA s neoznačenými
vzdálenostmi.
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Dospělí/veteráni

Junioři

Žáci

Terč
skupiny
1

Tři postupné výstřely v odstupech
5 yardů, první střelecká pozice je
umístěna mezi 60 a 40 yardy
(3 střelecké pozice)

Přední střelecká
pozice
vzdálenosti pro
dospělé

Tři postupné výstřely
v odstupech 5 yardů,
první střelecká pozice je
umístěna max. 30 yardů
(3 značky)

Terč
skupiny
2

Tři postupné výstřely v odstupech
3 yardů, první střelecká pozice je
umístěna mezi 45 a 30 yardy
(3 střelecké pozice)

Vzdálenost pro
dospělé

Jedna střelecká pozice

Terč
skupiny
3

Čtyři jednopoziční střely (jedna
střelecká pozice), přičemž střelecká
pozice je umístěna mezi 35 a 20 yardy

Vzdálenost pro
dospělé

Jedna střelecká pozice

Terč
skupiny
4

Čtyři jednopoziční střely (jedna
střelecká pozice), přičemž střelecká
pozice je umístěna mezi 20 a 10 yardy

Vzdálenost pro
dospělé

Jedna střelecká pozice

d.

Max. 25 yardů

Max. 20 yardů

Max. 10 yardů

Bodové hodnocení.
Dle interní směrnice pro kolo terčů zvířat IFAA se známými vzdálenostmi.
V případě, že se pro toto kolo používají 3-D terče, spojí se střed terče s životně
důležitou plochou a toto místo se bude nazývat plocha, při jejímž zasažení bude
zvíře "zabité".

2.

3-D STANDARDNÍ KOLO IFFA (2 šípy)
a.

Terče
Budou se používat terče, které jsou uvedené ve směrnicích pro standardní kolo
3-D IFAA.

b.

Standardní jednotka
Viz interní směrnice pro standardní kolo 3-D IFAA.

c.

Střelecké pozice
Viz interní směrnice pro standardní kolo 3-D IFAA.

d.

Bodové hodnocení
Viz interní směrnice pro standardní kolo 3-D IFAA.

3.

LOVECKÉ KOLO IFAA 3-D (1 šíp)
a.

Terče
Budou se používat terče, které jsou uvedené ve směrnicích pro standardní kolo
3-D IFAA.

b.

Standardní jednotka
Viz interní směrnice pro standardní kolo 3-D IFAA.

c.

Střelecké pozice
Viz interní směrnice pro standardní kolo 3-D IFAA.
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d.

Bodové hodnocení
Viz interní směrnice pro standardní kolo 3-D IFAA.

H.

POŽADAVKY NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ HŘIŠTĚ
1.

Budou platit všechny příslušné požadavky na rozvržení hřiště, které jsou definovány v
článku VI interních směrnic.

2.

Při navrhování nebo řešení hřiště pro loveckou lukostřelbu musí být dodrženy
následující body:

3.

a.

Použité vzdálenosti budou vzdálenosti určené pro jednotlivé používané kolo
nebo část používaného kola.

b.

Všechny terčovnice s terči musí být stabilní, aby nehrozilo riziko převržení. 3D
terče budou stát samostatně a musí být bezpečně ukotvené.

c.

Každý soutěžící bez ohledu na výšku, musí mít jasný výhled na celý terč. Při
výstavbě střelnice určené pouze pro ŽÁKY je třeba brát v úvahu nižší výšku
střelců.

d.

Dráhy vedoucí k terčům, okolní plochy atd. nemusí být udržovány stejně jako
terénní střelnice.To znamená, že terče mohou být umístěny v přiměřeně
reprezentativní oblasti porostlé přírodním porostem. Terč nesmí být úmyslně
umístěn tak, že na něj nebude vidět. Když se ukáže, že se některým lovcům hůř
střílí, nesmí to organizátoři akceptovat jako normu. Provozujeme reprezentativní
střelnice určené k soutěžení, nikoliv překážkové dráhy nebo hřiště určená pro
testování akrobatických dovedností. Na střelnici mohou být do určité míry
náročné podmínky, musí to však být v rozumné míře s přihlédnutím k tomu, že
se soutěží účastní i průměrní a nelovící lukostřelci. Všichni lukostřelci musí mít
dobrý výhled na terč. Dobře musí být vidět celá plocha, za jejíž zasažení
dostávají střelci body.

3D terč musí být umístěn takovým způsobem, aby plocha, jejíž zasažení přináší
lukostřelci body, mířila na lukostřelce. Pro terče skupiny 1 a skupiny 2 mohou terče
mířit buď směrem k lukostřelci nebo pryč od lukostřelce, tento úhel však nesmí
překročit 15 stupňů. (tj. míření směrem od lukostřelce nebo k lukostřelci). Střely mířící
„nahoru“ nebo „dolů“ nesmí překročit hranici 45 stupňů.
Terčovnice s terči (terčovnice, k níž jsou v jiných kolech IFFA připevněny papírové
terče IFAA)
nesmí být postavena s volně stojícím 3D terčem. Pro zajištění minimálního poškození
šípu a/nebo ztráty šípu, bude za každým terčem uzavírací přírodní nebo umělá
překážka, přičemž musí být dodrženy následující podmínky:
Mezi cílem a touto uzavírací překážkou musí být minimální vzdálenost 10 yardů.
Přírodní zarážka může mít formu přírodního terénu, ve kterém by pokud možno
neměly být kameny ani skála.
Alternativou k přírodní zarážce je umělá zarážka zhotovená z odřezků koberců, sítí
nebo jiného použitelného materiálu, který může být zavěšen ve dvou vrstvách. První
vrstva se při zasažení šípem ve většině případů posune nárazem šípu padajícího k
zemi. V některých případech, kdy šíp projde první vrstvou, jej zastaví druhá vrstva a
snížená rychlost šípu v důsledku průchodu první vrstvou.
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Koberec, síťovina nebo jiný použitelný materiál, může být zavěšen mezi stromy nebo
nad zavěšeným rámem ve vrstvách vzdálených od sebe 2. Výška zavěšeného koberce
by měla být nejméně 8 stop od země, přičemž koberec se bude dotýkat země a bude
volně připevněn, tak aby se koberec stále mohl pod dopadem šípu pohybovat. Zarážka
by měla být pokud možno zamaskována tak, aby splývala s terénem.
4.

STŘELY Z POSEDŮ
Nesmí se používat žádné kupované ani podomácku vyrobené posedy. Střely z posedu
mohou být simulovány s použitím střeleckých plošin.

5.

STŘELECKÉ PLOŠINY
K simulaci posedů se mohou použít střelecké plošiny. Plošina musí být při použití
stabilní a pevná tak, aby nepředstavovala žádné riziko pro soutěžícího, který ji musí
používat. Střelecká platforma by měla být konstruována tak, aby se na ni v jakoukoliv
chvíli bez problémů vešli dva lukostřelci bez ohledu na jejich velikost.
I v takovém případě se doporučuje, aby směl stojan používat vždy pouze jeden
lukostřelec; v žádném případě by jej neměli používat více než dva soutěžící.
Plošina musí být konstruována tak, aby poskytovala bezpečný a snadný přístup.
Schůdky musí být pevné, stabilní a musí mít takový charakter, aby je kterýkoliv
lukostřelec mohl bezpečně používat. Ve většině případů by mělo být k dispozici
zábradlí, které bude lukostřelcům pomáhat při stoupání po schodech. Je přijatelné, aby
se lukostřelci museli na zvýšenou platformu dostávat pomocí žebříku nebo jiného
základního vybavení.
Kolem skutečně zvýšené plošiny s výjimkou prostoru nutného pro přístup po schodech
musí být zábradlí, které nebude vyšší než (3) stopy.
Střelecké plošiny, které podle funkcionáře IFAA provádějícího inspekci nejsou
bezpečné,
se nesmí používat. Místo toho se tato střela změní na střelu na úrovni země.
POZNÁMKA: Plošina postavená na svahu může umožňovat přímý přístup k plošině z
cesty vedoucí k terči. V takovém případě je logické, že požadavky na schody nemusí
být splněny. Organizátor turnaje by měl mít na paměti, že účelem plošiny je
poskytnout lukostřelcům možnost střílet z vyvýšeného místa, což simuluje střelu
z posedu, a nikoliv vytvářet překážkové hřiště.
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PRAVIDLA MISTROVSTVÍ SVĚTA IFAA
V HALOVÉ LUKOSTŘELBĚ (WIAC)
I.

DOBA TRVÁNÍ
Mistrovství světa v halové lukostřelbě se bude konat déle než tři (3) po sobě jdoucí dny.

J.

NABÍDKA
Nabídka některého člena hostitelské WIAC musí být v souladu s interními předpisy IFAA.

K.

FUNKCIONÁŘI
Pro každou akci budou jmenováni funkcionáři turnaje, kteří jsou uvedeni v článku IV G
interních směrnic.

L.

FORMÁT
Formát WIAC bude následující:
Večer před prvním
soutěžním dnem

-

Zahajovací ceremoniál

1. den

-

Jedno halové kolo IFAA

2. den

-

Jedno halové kolo IFAA

3. den

-

Jedno halové kolo IFAA
Slavnostní udělování cen

V druhý den se může místo halového kola IFAA střílet halové kolo WIAC pazourkovými
šípy. Rozhodnutí střílet pazourkovými šípy spočívá na pořadatelích WIAC, kteří prohlásí
tuto možnost za součást nabídky pro pořádání akce.
M.

KONKRÉTNÍ PRAVIDLA PRO WIAC
1.

Obecná pravidla pro funkcionáře turnaje; protestní výbor; technickou kontrolu;
oficiální kola; terče; vybavení; styl a divize; vzdálenost střelby; pozice, bodové
hodnocení a také pojištění budou odpovídat pravidlům obsaženým v interních
směrnicích a budou platit také další platné předpisy.

2.

Optické zaměřovací pomůcky jsou povolené.

3.

Profesionální divize v souladu s článkem IV F. interních směrnic bude povolena.

4.

V případě nerozhodného výsledku soutěžení o některou cenu budou hrát lukostřelci tie
break – rozstřelem na tři sady. V utkání zvítězí lukostřelec s největším počtem
zasažených “X. Pokud se nerozhodný výsledek nepodaří vyřešit, bude střelba šípy
pokračovat až do tzv. “náhlé smrti”.
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5.

Standardní halové kolo
a.

Pravidla standardního halového kola musí být v souladu s článkem V (J)
interních směrnic.

b.

Lukostřelec se může rozhodnout mezi terčem s jedním bodem a terčem s pěti
body.
Terče se během kola nesmí vyměňovat.

c.
6.

Střed terče nesmí být vzdálený od země méně než 30 palců.

Halové kolo s pazourkovými šípy
a.

Pravidla halového kola s pazourkovými šípy musí být v souladu s článkem V (I)
interních směrnic.

b.

Terčovnice a terče musí být sestaveny tak, jak je vidět na obrázku 1

c.

Palebné čáry musí být uspořádány tak, jak je uvedeno na obrázku 2
Po ukončení prvního kola sedmi střeleckých pozic si lukostřelci v drahách 1 a 2
vymění na druhé kolo dráhy a totéž udělají lukostřelci na drahách 3 a 4, 5 a 6,
atd.
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TERČOVNICE 1 TERČOVNICE 2 TERČOVNICE 1 TERČOVNICE 2
20 stop

2/20

2/20

2/20

2/20

10 yardů

6/20

6/20

6/20

6/20

15 yardů

4/20 + 7(W)

4/20 + 7(W)

4/20 + 7(W)

4/20 + 7(W)

20 yardů

5/35 + 7(W)

5/35 + 7(W)

5/35 + 7(W)

5/35 + 7(W)

25 yardů

1/35 + 7(W)

1/35 + 7(W)

1/35 + 7(W)

1/35 + 7(W)

30 yardů

3/35 + 7(W)

3/35 + 7(W)

3/35 + 7(W)

3/35 + 7(W)

Dráha 1

Dráha 2

Dráha 3

Dráha 4

Obrázek 2 (Schématický nákres)
POZNÁMKA: 3/35 označuje:

Číslo střelecké pozice 3, střelba na 35 cm terč

6/20 označuje:

Číslo střelecké pozice 6, střelba na 20 cm terč

7(W) označuje: Číslo střelecké pozice 7 pro postupné střelecké pozice

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

65

PRAVIDLA A PŘEDPISY IFAA
ČLÁNEK 1 - PROTESTNÍ VÝBOR
N.

Protestní výbor bude na všech turnajích pořádaných pod dohledem IFAA posuzovat a
rozhodovat všechny spory a protesty předložené na těchto turnajích.

O.

Protesty musí být předloženy písemně, nejpozději jednu hodinu po dokončení střelby
příslušného dne. Oznámení o úmyslu vyslechnout protest bude provedeno okamžitě poté, co
lukostřelec, který tento protest podal, dokončí denní střelbu. Všechny náležitosti protestu,
svědectví o incidentu i důvod, proč byl protest podán, musí být obsaženy v písemném
protestu.

P.

Poplatek za podání protestu, jehož částka musí být uhrazena předem, se vztahuje na všechny
protesty a platí se v okamžik jejich podání.

Q.

ČLENOVÉ VÝBORU
Protestní výbor se bude skládat z:
Předsedy:

místopředseda IFAA; v jeho nepřítomnosti předseda.

Členů:

předseda turnaje (řídící střelby)
Zástupců tří členů IFAA

Zástupci mohou být na regionálních turnajích IFAA různí a vždy, když to bude možné, by se
měli využívat přítomní pracovníci IFAA.
Předseda výboru si může v závislosti na dostupnosti a počtu určených členů na tomto turnaji
vybrat náhradní členy. Členové protestního výboru se na závěr střeleckého dne sejdou na
předem určeném místě. Mohou používat předem určený signál, s jehož pomocí budou
informovat členy o tom, že byl podán protest. Např.: zvláštní vlajka, oznámení nebo signál.
R.

POSTUPY SPOJENÉ S PODÁNÍM PROTESTU
1.

Protestní výbor může posuzovat pouze problémy spojené s články IV až IX interní
směrnice včetně nebo problémy související s pravidly mistrovství světa a regionálního
mistrovství. Všechny ostatní problémy mohou být předloženy k řešení organizátorům
turnaje.

2.

Žádná osoba nesmí podat protest za jinou osobu; přičemž osoba podávající protest
musí být poškozenou osobou.

3.

Protest nesmí podávat lukostřelec z kategorie žáků.

4.

Poškozená strana, která nehovoří anglicky, může požádat některého anglicky
mluvícího lukostřelce, aby se schůzky zaměřené na podání protestu zúčastnil –
POUZE – jako tlumočník.

5.

Pořadatelé závodu v terénní lukostřelbě, kteří mají příslušné informace s ohledem na
incident, mohou být požádáni, aby se schůzky zúčastnili, a aby předložili své
informace.

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

66

6.

Žádná jiná osoba, než je osoby uvedené v tomto dokumentu, se schůzky zaměřené na
podání a vyřešení protestu zúčastnit nemůže.

7.

Pokud bude oprávněnost protestu potvrzena, bude vrácen poplatek za protest. Nebudeli oprávněnost protestu potvrzena, bude poplatek předán pokladníkovi IFAA, který jej
vloží do všeobecného fondu IFAA.

8.

Protestní výbor musí dodržovat pravidla přirozeného práva tím, že každé příslušné
straně poskytne přiměřenou příležitost, aby si vyslechla a odpověděla na jakékoliv
záležitosti předložené výboru. Protestní výbor se bude snažit najít nestranné a
spravedlivé řešení, které bude v souladu se zněním a záměrem pravidel IFAA. Toto
řešení může mít různé podoby – může se jednat o povolení (například a bez omezení)
opakovat střelbu na terč nebo dva – přechod na jiný styl – zrušení celého skóre nebo
jeho části za jeden nebo více dní – zrušení účasti soutěžícího – podání zprávy
o lukostřelci jeho národnímu úřadu.

9.

Rozhodnutí protestního výboru musí být předáno písemně a poté, co bude přečteno
protestujícímu a, bude-li to vhodné, pokud bude publikováno rozsáhlejším způsobem,
musí být předáno pro informaci IFAA. Proti rozhodnutí protestního výboru se nelze
odvolávat u soudu, a toto rozhodnutí není pro IFAA závazné.

ČLÁNEK 2 - TECHNICKÝ VÝBOR
A.

Technický výbor se bude skládat ze tří osob, které musí být řádnými členy některé členské
organizace IFAA.
Vždy, když to bude možné, se musí tři členové výborů vybírat z odlišných regionů IFAA.

B.

President jmenuje výbor a určí jeho předsedu.

C.

Rozhodnutí výboru se budou řídit výklady stávajících pravidel a předpisů IFAA, které jsou
obsaženy ve stávajících interních směrnicích a pravidlech.

D.

Pro posouzení tímto výborem nebude akceptováno žádné rozhodnutí ani výklad stanov, ani
nebude tento výbor provádět žádná rozhodnutí s ohledem na stanovy.

E.

Žádosti o interpretace a rozhodnutí.
1.

Žádosti o interpretace a/nebo rozhodnutí bude Technický výbor posuzovat z
následujících zdrojů:
a.

Rozhodnutí již provedená některým funkcionářem IFAA v rámci plnění
přidělených povinností, v průběhu světového nebo regionálního turnaje IFAA.
POZNÁMKA:

Tyto žádosti budou obvykle vyžadovat potvrzení, že
rozhodnutí provedené funkcionářem během turnaje IFAA bylo
správné rozhodnutí. Technický výbor IFAA může toto
rozhodnutí potvrdit nebo se může rozhodnout, že jej nepotvrdí
na základě výkladu předpisů které jsou v té době v platnosti.
Všechna rozhodnutí provedená v průběhu turnaje musí být na
závěr turnaje předána tajemníkovi IFAA, který je dále předá
předsedovi technického výboru. Všechny podmínky a
interpretace, které s sebou toto rozhodnutí přináší, musí být
předány technickému výboru.

Technický výbor může ověřit správnost rozhodnutí.
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b.

Funkcionář IFAA nebo zástupce členské organizace IFAA.
POZNÁMKA:

c.

Výklady požadované výrobci nového vybavení pro lukostřelce.
POZNÁMKA:

2.

Všechny požadavky výrobců budou posuzovány pouze jako
žádosti o výklad.

Ke všem žádostem o rozhodnutí a výklad vybavení musí být vždy, když to bude
možné, přiloženy písemné popisy, obrázky nebo diagramy tak, aby technický výbor
požadavku jasně porozuměl. V případě nového vybavení nebo vybavení, které nemá
zbytek světa bezprostředně k dispozici, by měly být výboru poskytnuty písemné
materiály, literatura, obrazová dokumentace a další materiály výrobce.
POZNÁMKA:

F.

Tyto požadavky budou obvykle určeny pro informaci (výklad)
stávajících předpisů.

V případě, že technický výbor nemá k dispozici vybavení, ani
přiměřený popisný materiál, se může stát, že výbor nebude
schopen vydat rozhodnutí nebo definitivní interpretaci.

NOVÉ LUKOSTŘELECKÉ VYBAVENÍ.
Nebude-li žádost o rozhodnutí k dispozici, bude technický výbor oprávněn provést
rozhodnutí o novém vybavení. Toto oprávnění a provedené rozhodnutí, bude samo o osobě
souviset s novým vybavením pouze v tom případě, pokud bude v důsledku platnosti
předpisů IFAA v dané chvíli považováno za nezákonné.

G.

H.

ROZHODNUTÍ
1.

Veškerá rozhodnutí technického výboru budou založena na pravidlech IFAA, která
existují v době vydání rozhodnutí.

2.

Pokud výkonná rada s tímto rozhodnutím technického výboru nesouhlasí, vrátí se
rozhodnutí zpátky technickému výboru s uvedením důvodů, které k vrácení vedly.
Technický výbor v takovém případě své rozhodnutí přehodnotí. Druhé rozhodnutí,
které může být stejné jako původní rozhodnutí, bude rozhodnutím technického výboru.

3.

Rozhodnutí technického výboru bude pro konečné a pro asociaci závazné, na základě
hodnocení světové rady IFAA na jejich příští plánované obchodní schůzce. Oznámení
o těchto rozhodnutích odešle zástupci každého člena tajemník IFAA. Pokud světová
rada IFAA rozhodnutí na svém příštím zasedání nepotvrdí, stane se toto rozhodnutí
automaticky neplatným. Pro tato pravidla, která byla schválena, by měla být v příručce
- pokud je to nutné - při dalším tisku provedena úprava.

4.

Světová rada IFAA by při hodnocení rozhodnutí technického výboru měla určit, jestli
rozhodnutí je/bylo správné v souladu s předpisy platnými v době rozhodnutí.

ZMĚNY PRACOVNÍCH POSTUPŮ
Změny pracovních postupů bude provádět pouze prezident, který posoudí žádost předsedy
výboru nebo světové rady IFAA s ohledem na provedení této změny.

ČLÁNEK 3 - NÁRODNÍ VLAJKY
Každý zástupce světové rady IFAA ponese odpovědnost za vlajku své země a za to, že ji dopraví na
příští turnaj
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ČLÁNEK 4 - KONTROLA ČLENSTVÍ
Na turnajích IFAA budou soutěžící lukostřelci požádáni, aby k registraci přinesli své národní
členské karty, podle kterých se bude moci zkontrolovat, zda jsou v současné době členem IFAA.

ČLÁNEK 5 - PRACOVNÍCI TECHNICKÉ KONTROLY
Všichni členové IFAA musí mít vyškolené pracovníky technické kontroly s ohledem na provádění
kontrol luků ve všech příslušných divizích s vybavením na všech turnajích IFAA.

ČLÁNEK 6 – MEZINÁRODNÍ ZAPISOVATEL VÝSLEDKŮ
Prezident vytvoří další pozici (která nebude volena) pod názvem „Mezinárodní zapisovatel
výsledků“

ČLÁNEK 7 – VŠEOBECNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Na základě předpisů IFAA a požadavků IFAA na pořádání turnajů mistrovství světa i regionálních
mistrovství musí pořadatelská národní asociace pojistit všechny akce prostřednictvím pojištění
veřejné odpovědnosti.
V textu pojistné smlouvy musí být uznány zájmy IFAA.

ČLÁNEK 8 – VOLNÁ POZICE VE ZVOLENÉM ÚŘADĚ
I.

Pokud se v jakémkoliv voleném úřadě IFAA z jakéhokoliv důvodu uvolní místo, musí být
zaplněno následujícím způsobem:
1.

V případě, že se uvolní místo, jmenuje předseda nejpozději do čtyř týdnů nového
funkcionáře, přičemž tak učiní na základě svého vlastního uvážení.

2.

Pokud se nějaké volné místo uvolní méně než šest měsíců před datem konáním valné
hromady, která je svolávána každé dva roky, bude toto jmenování platit po zbytek
funkčního období. Ve všech ostatních situacích budou platit normální postupy uvedené
v článku XI, oddíl D stanov s použitím stejných časových omezení, která jsou uvedena
v článku. (čtyřměsíční cyklus na zvolení).

3.

V případě, že se uvolní funkce předsedy společnosti, převezme uvolněnou pozici
předsedy místopředseda a nový místopředseda bude jmenován/zvolen v souladu
s ustanoveními 1. a 2. tohoto odstavce.

4.

Pokud se uvolní funkce tajemníka a/nebo pokladníka, dosáhne časový limit uvedený
v odstavci A2 výše jednoho roku.

5.

Bude-li vyžadována volba v souladu s výše uvedenými odstavci 2 a 3, bude funkcionář
jmenovaný předsedou jednou z osob oficiálně nominovaných na tuto funkci.

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

69

J.

Funkce bude považována za uvolněnou:
1.

V případě, že dotyčný funkcionář zemře nebo odstoupí

2.

Pokud funkcionář přestane být schopen plnit si povinnosti spojené s výkonem úřadu
nebo pokud bude u příslušného soudu odsouzen za spáchání závažného trestného činu.

3.

Pokud funkcionář nebude plnit své povinnosti vyplývající z funkce po dobu
přesahující tři (3) měsíce. Neplnění povinností znamená a zahrnuje neplnění
povinností vyplývajících z úřadu a neudržování pravidelného kontaktu s předsedou,
ostatními funkcionáři, výborem v těch případech, kdy to bude vhodné a/nebo
vyžadováno.

4.

Pokud funkcionář přestane být členem asociace členů IFAA.
a.

5.

Pokud členský stát, jehož je dotyčný funkcionář členem, přestane být
z jakéhokoliv důvodu členem IFAA, může dotyčný funkcionář odsloužit
zbývající část svého funkčního období. Funkcionář může požádat radu IFAA o
další vysvětlení nad rámec výše uvedeného.

Veškerá opatření provedená předsedou na základě ustanovení tohoto předpisu, musí
být včas nahlášena radě IFAA.

ČLÁNEK 9 – POPLATKY ZA TURNAJ
K.

IFAA bude tento poplatek vybírat z výnosů každého turnaje v rámci mistrovství světa a
regionálního mistrovství. Tento poplatek musí být založen na celkové registraci turnaje a
musí vycházet z uveřejněných poplatků za každou osobu a celkového počtu návštěvníků
(bez ohledu na penále z prodlení).

L.

Hostitelský člen musí nejpozději do dvou týdnů po posledním dni turnaje schváleného IFAA
informovat tajemníka IFAA o počtu položek v každé věkové skupině a o vstupních
poplatcích za každou věkovou skupinu s cílem umožnit pokladníkovi vystavovat fakturu za
sankční poplatky.
Sankční poplatky musí být zaplaceny nejpozději do 60 (šedesáti) dní od data odeslání
faktury pokladníkem.
Nebudou-li tyto poplatky zaplaceny ve stanoveném časovém termínu, může hostitelská
země přijít o „zálohu na goodwill“a až do zaplacení jí může být pozastaveno členství
v IFAA.

M.

O výši poplatku bude rozhodovat světová rada IFAA a může se čas od času měnit.

N.

Aktuální výše poplatku činí 15 procent.

O.

V těch případech, kdy musí hostitelská země platit z registračních poplatků GST (daň ze
zboží a služeb, druh DPH), DPH nebo jiné poplatky či odvody státu, se poplatek za střelbu
IFAA vypočítá z čisté hodnoty celkových registračních poplatků mínus jakékoliv tyto vládní
poplatky. Hostitelská země musí uvést své oficiální státní registrační číslo, na jehož základě
je povinna platit GST, DPH nebo jiný poplatek, a sazbu, při které je tento poplatek účtován.
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ČLÁNEK 10 – MISTR NÁRODNÍ SOUTĚŽE
A.

ÚČEL
Zajistit místo, kde spolu mohou týmy jednotlivých zemí navzájem soutěžit o mistrovské
tituly. Tato soutěž využívá všechny střelecké styly IFAA a umožňuje různé strategie při
vytváření týmů.

B.

ZPŮSOBILOST
Každá členská asociace IFAA je oprávněná přihlásit svůj tým do soutěže mistrovství národů.
Členy týmů musí být členy členské asociace, v rámci které je tým vytvořen. Oprávněnými
jsou dospělí, muži i ženy a veteráni, rovněž muži i ženy všech střeleckých stylů.
Profesionální a juniorské divize IFAA k tomu oprávnění nemají.
Je třeba zaplatit registrační poplatek.

C.

STYLY
Střelecké styly IFAA se dělí na sedm (7) skupin (následně označované jako – skupiny stylů),
kde se stejné nebo podobné styly spojují dohromady do jedné skupiny:
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

AFBH (R)

AFBL

AFBU

AFBB (R)

AFFS (R)

AFFU

AFLB

AMBH (R)

AMBL

AMBU

AMBB (R)

AMFS (R)

AMFU

AMLB

AFBH (C)

VFBL

VFBU

AFBB (C)

AFFS (C)

VFFU

VFLB

AMBH (C)

VMBL

VMBU

AMBB (C)

AMFS (C)

VMFU

VMLB

VFBH (R)

VFBB (R)

VFFS (R)

VMBH (R)

VMBB (R)

VMFS (R)

VFBH (C)

VFBB (C)

VFFS (C)

VMBH (C)

VMBB (C)

VMFS (C)

Z každé skupiny stylů se vybere jeden soutěžící, muž nebo žena, který bude tuto stylovou
skupin zastupovat. Za výběr nese odpovědnost výhradně stát sponzorující tým.Celý tým se
skládá ze sedmi lukostřelců, každý z jedné skupiny stylů.Tým, který mám méně než sedm
členů, se může zúčastnit v tom případě, pokud dotyčná země není schopna příslušný styl
naplnit nebo pokud se země rozhodne tak učinit z jakéhokoliv důvodu.
D.

ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ
1.

Jednotlivé body
Jednotliví mistři národních týmů získávají body následujícím způsobem: (Například se
předpokládá, že se soutěže zúčastnilo (7) týmů). Každý den, v každé skupině stylů
odpovídá vysoké skóre v každé skupině stylů zisku 7 bodů (při sedmi týmech), druhý
tým získá 6 bodů, třetí tým získá 5 bodů a tak dále, přičemž nejnižší skóre bude 1 bod.
(Výjimky nastanou v případě nerozhodného výsledku. Např.: pokud se budou o první
místo dělit dva lukostřelci, získají oba 7 bodů a zbývající body se rozdělí v poměru 65-4-3-2. Nebo případný nerozhodný výsledek na třetím místě by vedl k rozdělení bodů
v poměru - 7-6-5-5-4-3-2. V těchto případech získají střelci, kteří mají nižší počet
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bodů, než je hodnota nerozhodnému výsledku, vyšší skóre než v případě, pokud by
k nerozhodnému výsledku nedošlo)
2.

Celkový bodový součet týmu
Na závěr turnaje (každý den se sečte skóre pro každého člena a celkové výsledky
celého týmu). Tým, který se umístí na prvním místě, získá 7 bodů, a dále následuje
bodové hodnocení 6-5-4-3-2-1-. (I v tomto případě zlepší nerozhodný výsledek
postavení týmu, který se nachází pod nerozhodnou hranicí).

3.

Počítání medailí
Počítání medailí – medaile, které v celkové soutěži WFAC získají členové týmů,
budou ohodnoceny počtem bodů dle celkového váhy. Medaile – zlatá, stříbrná a
bronzová získané v běžné soutěži WFAC, mají takovou váhu, aby odrážely účast
různých počtů týmů registrovaných v soutěži „Mistrovství národů“ na WFAC. Váha
zlaté medaile se bude rovnat počtu zúčastněných týmů.
Například: Při sedmi (7) zúčastněných týmech se bude zlatá medaile rovnat 7 bodům,
stříbrná bude odpovídat 5 bodům a za bronzovou medaili budou 3 body. Body se
upraví tak, aby odrážely počet týmů v případě, že toto číslo bude vyšší nebo nižší než
sedm (7).

E.

STRATEGIE
Mistrovství národů je založeno na společném úsilí všech lukostřelců. Každý jednotlivý
krůček v rámci týmu vede ke konečnému vítězství, počínaje celkovou účastí lukostřelců
soutěžících ve stylech WFAC přes každého mistra národních týmů až po individuální úsilí
každého člena týmu. Je třeba si uvědomit také to, že na úspěch v této soutěži mají významný
vliv střelecké styly procvičované v rámci každého jednotlivého státu. Například, stát, který
neuznává styl ve střelbě dlouhým lukem, nebude schopen sestavit v této soutěži kompletní
tým.
Je zřejmé, že zde existuje prostor pro celou řadu nejrůznějších strategií při vytváření týmu.
Pokud některý lukostřelec nemůže přinést do určitého stylu skupiny dostatek bodů, může
tuto skutečnost převážit fakt, že se od lukostřelce může očekávat, že během řádné soutěže
obdrží v příslušném stylu zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili.
Výběr ve skupině stylů umožňuje, aby skupinu tvořil pouze jeden lukostřelec, muž nebo
žena. Jinými slovy, jeden lukostřelec ze skupiny na tým. Tento lukostřelec bude v této
skupině každý den bojovat proti lukostřelci z jiného týmu. Dále se podívejte na pozici
sedmého týmu - dlouhý luk, AF nebo AM. V soutěži IFAA (na základě prvních tří WFAC,
v nichž byla pořádána mistrovství národů (1996,1998 a 2000), lze očekávat, že NFAA-USA
zaplní pozici AMLB svým trojnásobným vítězem soutěže. Ostatní týmy se budou muset
proti němu bránit.
Je MOŽNÉ, že by dobrou volbou byly špičkové ženské soutěžící ve stylu AFLB, POKUD
by tyto ženy měly šanci vyhrát v AFLB zlato nebo v tomto stylu narazily na nedostatečnou
konkurenci.
Z pohledu IFAA by situace měla tyto národy, které nemají daný styl, přimět (prostřednictvím
této soutěže) k tomu, aby zapracovaly na rozvoji tohoto stylu ve své zemi (člen týmu, který
soutěží v turnaji, má bez ohledu na skóre zaručen minimálně 1 bod denně, což může být
právě ten bod, který rozhodne).
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ČLÁNEK 11 – PRŮBĚH INSTRUKČNÍCH KURZŮ
IFAA může na žádost svého člena schválit průběh předávání pokynů a schválení pokynů.
Předseda může jmenovat výbor, jehož cílem bude udělit tento souhlas.

ČLÁNEK 12 – TERČE SCHVÁLENÉ IFAA
F.

TERČE PRO TERÉNNÍ, LOVECKOU A HALOVOU LUKOSTŘELBU, ZVÍŘECÍ
TERČE A DALŠÍ SCHVÁLENÉ TERČE
Všechny terče schválené IFAA musí být přezkoumány a udržovány v souladu s následujícím
pokyny:

G.

1.

Zástupci světové rady IFAA budou informováni o tom, které terče již nevyhovují
pravidlům.

2.

Výrobci nebo asociace členů budou informováni o tom, že mají období šesti měsíců,
v němž musí napravit specifikace těch terčů, u nichž se ukázalo, že nevyhovují
normám IFAA.

3.

Terče, které nebudou vyhovovat normám ani po uplynutí šestiměsíčního období,
budou prohlášeny za nezákonné a IFAA zruší svůj souhlas.

4.

Tajemník IFAA bude každoročně dohlížet nad tím, aby byly dodržovány všechny
schválené terče IFAA. Tajemník bude od každé asociace členů požadovat písemné
ověření, v němž bude uvedeno, že jejich terče i nadále splňují specifikace IFAA. To se
bude provádět každý rok ve stejnou dobu, kdy se provádí obnova přidružení.

5.

V každé následné tříleté období se musí terče zasílat osobě pověřené místopředsedou
pro fyzické měření a opětovné schválení.

6.

3-D terče, které IFAA schválí, musí být monitorovány stejně jako papírové terče
v předcházejících odstavců s tím, že se 3-D terče nebudou zasílat ke kontrole.

TERČE ZVÍŘAT: DEFINICE TVARU ZÓNY, JEJÍŽ ZASAŽENÍ JE HODNOCENO
VYSOKÝM POČTEM BODŮ
Tvar a velikost skórovací zóny terčů zvířat jsou definovány následujícím způsobem, kde
“A” a “B” představují následující rozměry:
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Terč
skupiny

Horizontální rozměr (A)

Vertikální rozměr (B)

1

368 mm

14,5’’

229 mm

9,0’’

2

267 mm

10,5’’

178 mm

7,0’’

3

178 mm

7,0’’

114 mm

4,5’’

4

64 mm

2,5’’

92 mm

3 5/8’’

Všechny rozměry jsou míry na vnitřní straně linie, která definuje zónu s vysokým bodovým
hodnocením!
H.

SPOJENÍ 3-D TERČŮ DO SKUPIN

3D terče budou seskupeny do velikostí s použitím následující rovnice:
Změřte vertikální výšku dvou nebo tří definovaných ploch/zón – měřte je přes střed
skórovacích zón – viz obrázek.
Po dokončení tohoto měření rozdělte terče na následující velikosti skupin:
Rozměr

Velikost skupiny
Skupina 1

Více než 250 mm

Více než 9 7/8’’

Skupina 2

201 – 250 mm

7 15/16 – 9 7/8’’

Skupina 3

150 – 200 mm

5 15/16 – 7 7/8’’

Skupina 4

Méně než 150 mm

Méně než 5 15/16’’

Mezinárodní asociace terénní lukostřelby
Kniha pravidel: vydání 2011–2012

74

I.

TOLERANCE ROZMĚRŮ SKÓROVACÍ ZÓNY NA PAPÍROVÝCH TERČÍCH
1.

Všechna měření terčů budou probíhat v horizontální i vertikální rovině terče. Každé
měření se provádí přes střed terče.

2.

Skórovací zóna se měří od vnitřku ke vnitřku příslušné dělící čáry.

3.

Maximální tolerance každé skórovací zóny skórování bude:
Terénní a lovecké terče:
Velikost terče

5. zóna

4. zóna

3. zóna

65 cm

2 mm

3 mm

3 mm

50 cm

1,5 mm

3 mm

3 mm

35 cm

1 mm

3 mm

3 mm

20 cm

1 mm

2 mm

3 mm

Terče zvířat, zóna, při jejímž zasažení získává hráč vysoký počet bodů:
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

3 mm

3 mm

2 mm

1 mm

Halové terče:

J.

Velikost terče

5. zóna

4. zóna

3. zóna

2. zóna

1. zóna

40 cm

1 mm

2 mm

2,5 mm

3 mm

3 mm

16 cm (pětibodový)

1 mm

2 mm

SCHVÁLENÍ 3-D TERČŮ
1.

V turnajích schválených IFAA se budou používat pouze ty 3-D terče, které schválila
výkonná rada.

2.

Žádost o schválení
Při schválení nabídky na pořádání turnaje povoleného IFAA bude hostitelská země
informovat IFAA o tom, které 3-D terče se budou používat.
Odpovědnost za získání souhlasu k používání 3-D cílů, které předtím IFAA
neschválila, bude mít hostitelská země.
Hostitelská země bude povinna předložit neschválené 3-D terče ke “standardnímu
testu” a předložit jejichž zjištění tajemníkovi IFAA, a to nejdříve 6 měsíců před
turnajem.

3.

Standardní test
„Standardní test“ se bude skládat ze 3 (tří) testů:
a.

Test vhodnosti
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b.

4.

i.

12 šípů, které se normálně používají v turnajích a šípy typu ACE nebo
podobné, budou stříleny ze složeného luku hmotnosti napínání 60/70 liber
na cíl ve vzdálenosti větší než 15 yardů za vlhka. Žádný šíp nepronikne
terčem o více než 2/3 délky šípu. Šípy se nesmí spojovat s materiálem,
z něhož je vyroben terč, a musí se dát poměrně snadno vytahovat.

ii.

12 šípů vyrobených ze dřeva se bude střílet z dlouhého luku o hmotnosti
35-45 liber na vzdálenost 15 yardů za vlhka. Šípy se nesmí odrážet od
terče, ani nesmí proniknout terčem více než na 2/3 délky šípu. Šípy se
nesmí spojovat s materiálem, z něhož je vyroben terč, a musí se dát
poměrně snadno napínat.

iii.

12 šípů vyrobených ze dřeva bude stříleno z dlouhého luku o hmotnosti
15-20 liber na vzdálenost 15 yardů za sucha. Šípy se nesmí odrážet od
terče.

Test odolnosti
i.

Test životnosti se bude provádět za „terénních podmínek“

ii.

Každý terč se musí podrobit testu na cvičné střelnici a musí být umístěn v
minimální střelecké vzdálenosti pro příslušnou skupinu terčů.

iii.

Na jednu stranu terče bude vystřeleno 250 šípů.

iv.

V případě terčů umístěných ve střelecké vzdálenosti menší než 35 yardů
bude počet šípů 125.

v.

Může se používat jakýkoliv typ nebo kombinace šípů, stylů luků a
hmotností luků, které jsou považovány za zástupce vybavení dospělých
lukostřelců.

vi.

Bude se evidovat počet odrazů a proniknutí, přičemž se musí uvádět také
typ luku, šípu a zatěžovací závaží.

Při přijetí výsledků testů tajemníkem IFAA bude mít výkonný pracovník IFAA
4 (čtyři) týdny na to, aby se rozhodl, jestli je terč pro akce schválené IFAA přijatelný.

ČLÁNEK 13 – SVĚTOVÉ POŠTOVNÍ ZÁVODY IFAA
1.

Světové poštovní závody IFAA jsou otevřené všem neprofesionálním lukostřelcům

2.

Divize :
Veterán (věk 55 a starší) (žádné třídy)
Dospělý (věk 17 a starší) (třídy A, B a C)
Junior (věk 13 -16) (třídy A, B a C)
Žáci (věk 10-13) (žádné třídy)

3.

Vybavení a styly:
Jsou uznávány všechny styly IFAA

4.

Data :
Světový poštovní terénní zápas IFAA: 1. května až 31. srpna
Světový poštovní halový zápas IFAA: 1. prosince až 31. března
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5.

Kola:
Světový poštovní terénní zápas IFAA:
První:

terénní kolo IFAA (1. května až 30. června)

Druhé:

Lovecké kolo IFAA (1. července až 31. července)

Třetí:

Kolo terčů zvířat IFAA (1. srpna až 31. srpna)

Světový poštovní halový zápas IFAA:

6.

První:

Halové kolo IFAA (1. prosince až 31. ledna)

Druhé:

Halové kolo IFAA (1. února až 28. února)

Třetí:

Halové kolo IFAA (1. března až 31. března)

Registrace: musí se provést registrace:
Světový poštovní terénní zápas IFAA: před 6. červencem
Světový poštovní halový zápas IFAA: před 6. únorem

7.

Skóre musí být převedeno nejpozději do:
První:

Terénní kolo IFAA

: 6. července

Druhé:

Lovecké kolo IFAA

: 6. srpna

Třetí:

Kolo terčů zvířat IFAA

: 6. září

První:

Halové kolo IFAA

: 6. února

Druhé:

Halové kolo IFAA

: 6. března

Třetí:

Halové kolo IFAA

: 6. dubna

ČLÁNEK 14 – KŘÍŽOVÉ ČLENSTVÍ JEDNOTLIVÝCH LUKOSTŘELCŮ
Tato kapitola slouží pouze jako prohlášení o doporučení a pokynech pro členy IFAA.
1.

Problémy, které mohou nastat v důsledku toho, že člen nebo členové, kteří žijí v jiné
zemi, která již je členem IFAA, jsou považováni za státní příslušníky in natura.

2.

IFAA nemůže svým členům diktovat s ohledem na to, koho mohou nebo nemohou
přijmout za své členy.

3.

Každý člen IFAA by měl řešit tyto problémy v rámci svých stanov/interních směrnic
nebo pravidel uvedených v tomto dokumentu, svá práva přijímat nebo odmítat osoby,
které žijí v jiné zemi, jak uzná za vhodné.

4.

Každý člen IFAA, který si přeje, aby občané jeho země, nesměli mít členství jiného
člena IFAA, musí požadovat (prostřednictvím tajemníka IFAA), aby byla jejich přání
respektována a aby jiný člen IFAA nepřijímal jeho státní příslušníky. Je třeba
poznamenat, že toto opatření nebrání členovi IFAA v tom, aby přijal kohokoliv, koho
si přeje mít za svého člena.

5.

Každý člen IFAA má právo definovat, jaká práva členství v národní asociaci jsou
dostupná každému z jeho členů.
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6.

Všichni členové IFAA mají právo uzavírat vzájemné smlouvy s jinými členy IFAA
s cílem definovat postupy a podmínky svého členství.

7.

IFAA bude i nadále uznávat jednotlivé členy svých členských organizací, kteří mají
národní členství. V případě osob, které členství popřely, nebo byly z členství ve své
národní asociaci vyloučeny, vydá IFAA svým členům při přijetí tohoto oznámení
upozornění za tím účelem, s doporučením dotyčnou osobu nepřijímat.

ČLÁNEK 15 - PRAVIDLA POSTAVENÍ LUKOSTŘELCŮ
S platností od 1. května 2008 jsou všichni lukostřelci, kteří jsou členy členské asociace IFAA,
tímto považováni za amatérské lukostřelce ve smyslu těchto příslušných pravidel, a to bez
ohledu na jejich předchozí stav/postavení.
A.

Účel a duch

Účelem a duchem pravidel je udržovat rozlišení mezi amatérským lukostřelcem a profesionálním
lukostřelcem s cílem co možná nejvíce ochránit amatérský sport před zneužíváním, které může
vyplývat z nekontrolovaného sponzoringu a finančních pobídek.
Je považováno za nutné zajistit amatérskou lukostřelbu, která je z velké části s ohledem na soutěžní
pravidla samoregulující tak, aby ji mohli využívat stejně všichni amatérští lukostřelci.
B.

Pochybnosti s ohledem na pravidla

Každá osoba, která si přeje zůstat amatérským lukostřelcem a která má pochybnosti s ohledem na
to, zda je přijetí navrhovaných opatření povoleno na základě definice amatérského stavu,
by se měla písemně obrátit na tajemníka IFAA.
C.

Definice amatérského postavení:
1.

Amatérský lukostřelec může pracovat v lukostřelecké dílně a pobírat plat.

2.

Amatérský lukostřelec nesmí dělat žádná opatření za tím účelem, aby se stal
profesionálním lukostřelcem, včetně uzavření písemné nebo ústní smlouvy se
sponzorem nebo profesionálním zástupcem.

3.

Amatérský lukostřelec nesmí být členem žádné asociace profesionálních lukostřelců.

4.

Amatérský lukostřelec může soutěžit v lukostřeleckých turnajích IFAA o peněžní
odměny, ale nesmí přijmout cenu (kromě medaile nebo trofeje) ani poukázku na cenu,
jejíž maloobchodní cena přesahuje 500 Euro nebo odpovídající ekvivalent v jiné měně.
Toto omezení platí pro celkovou hodnotu cen nebo poukázek na ceny, které amatérský
lukostřelec získá na turnajích schválených IFAA po dobu jednoho kalendářního roku.
Cena nebo poukázka na cenu se nesmí směňovat za peníze. Amatérský lukostřelec
však může poukázku na cenu předat národní asociaci, u které je registrován, a
následně obdrží cenu tohoto voucheru v souladu s bodem 5. a.níže.

5.

Amatérský lukostřelec nesmí přijímat peníze ani jiné částky z jakéhokoliv zdroje za
účelem soutěže v lukostřeleckém turnaji nebo exhibici jinak, než je uvedeno v tomto
článku:
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a.

6.

D.

Amatérský lukostřelec může přijímat částky, které nepřevýší skutečnou hodnotu
výdajů, jež mu vzniknou v souvislosti s účastí v některém lukostřeleckém turnaji
tak, jak je uvedeno níže:
i.

Částky placené rodinným příslušníkem nebo zákonným opatrovníkem
nebo

ii.

Částky placené národní asociací, jíž je členem.

iii.

Výdaje budou placeny pouze za skutečnou dobu trvání turnaje jakož i za
přiměřenou dobu vyhrazenou na cestování a tréninkové dny.

b.

Amatérský lukostřelec může přijmout lukostřelecké vybavení nebo jakýkoliv
jiný dárek (např. bezplatné výlety za památkami, hony, atd.) pod podmínkou, že
nejsou spojeny s žádnou reklamou. Toto vybavení nebo dárky nesmí lukostřelec
směnit za peníze

c.

Amatérský lukostřelec, který byl přizván, aby se zúčastnil turnaje z důvodů
nesouvisejících s lukostřeleckým uměním, může přijmout úhradu svých
skutečných výdajů.

d.

Amatérský lukostřelec, který se zúčastní exhibice ve snaze pomoci některé
uznávané charitativní organizaci, může přijmout úhradu svých skutečných
výdajů pod podmínkou, že exhibice není pořádána ve spojení s jinou
lukostřeleckou akcí.

e.

Amatérský lukostřelec musí obdržet platbu nebo kompenzaci za skutečné
výdaje, které mu vzniknou při předávání pokynů k provádění lukostřelby.

f.

Amatérský lukostřelec nesmí využívat své schopnosti nebo pověst v oblasti
střelby z luku k:
i.

Podpoře, reklamě nebo prodeji čehokoliv pro jakýkoliv finanční zisk

ii.

Získávání plateb, úhrad, osobních výhod nebo jakýchkoliv finančních
zisků za to, že dovolí, aby jeho jméno nebo podoba byly použity pro
reklamu nebo prodej čehokoliv.

iii.

Získávání plateb, úhrad, osobních výhod nebo jakýchkoliv finančních
zisků za svoji osobní účast v některém lukostřeleckém turnaji nebo
lukostřelecké exhibici.

Amatérský lukostřelec může soutěžit profesionálně amatérském turnaji (tj. WBHC),
aniž by přitom kompromitoval své postavení amatéra, pokud dodrží výše uvedený
odstavec 4

DEFINICE POSTAVENÍ PROFESIONÁLA:
1.

Profesionální lukostřelec se musí zaregistrovat u IFAA jako profesionální lukostřelec,
aby mohl soutěžit jako profesionál v turnajích schválených IFAA. Tato registrace musí
být vyřízena prostřednictvím tajemníka IFAA, který může delegovat tuto funkci na
jinou osobu.

2.

Lukostřelec bude považován za registrovaného profesionálního lukostřelce od chvíle,
když poprvé poruší definici amatérského statutu.

3.

Lukostřelec, který je členem firemního lukostřeleckého týmu, bude považován za
registrovaného profesionální lukostřelce.
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E.

F.

G.

4.

Profesionální lukostřelec může soutěžit v amatérské divizi, pokud nebude pro danou
akci schválenou IFAA vypsána žádná amatérská divize.

5.

Tajemník IFAA musí vést registr profesionálních lukostřelců. Seznam registru bude
přístupný na webové stránce IFAA pouze pro referenční účely. Závazný registr bude
mít u sebe tajemník IFAA.

6.

Po provedení registrace jakožto profesionálního lukostřelce nebo od doby, kdy bude
lukostřelec považován za profesionálního lukostřelce, se bude mít za to, že je
lukostřelec profesionálem, do té doby, než jej výkonná rada IFAA znovu zavede jako
amatéra.

ROZHODNUTÍ S OHLEDEM NA PORUŠENÍ.
1.

Odpovědnost za udržování amatérského nebo profesionálního statutu nese lukostřelec.

2.

Pokud se IFAA dozví o možném porušení amatérského statutu osobou, která o sobě
prohlašuje, že je amatér, musí IFAA rozhodnout, zda došlo k porušení. Každý případ
bude vyšetřován v takovém rozsahu, jak to bude místopředseda považovat za vhodné a
nakolik to bude považováno za vhodné pro dobro věci. Rozhodnutí místopředsedy s
ohledem na porušení bude sděleno osobě a bude konečné, s tím, že dotyčná osoba
sdělí rozhodnutí místopředsedy výkonné radě.

PROSAZENÍ
1.

Na základě rozhodnutí místopředsedy o tom, že dotyčná osoba porušila pravidla
amatérského postavení, může výkonná rada IFAA prohlásit amatérský statut osoby za
zrušený nebo může dotyčnou osobu požádat, aby se zdržela nebo upustila od určených
opatření jako podmínku zachování amatérského postavení.

2.

Výkonná rada IFAA musí vynaložit své nejlepší úsilí k tomu, aby zajistila, že tato
osoba bude informována a o každém opatření na základě odstavce 1 může informovat
jakoukoliv zainteresovanou lukostřeleckou asociaci.

OBNOVENÍ AMATÉRSKÉHO STATUTU
1.

Výkonná rada IFAA má výhradní pravomoc obnovit určité osobě status amatéra nebo
toto obnovení odmítnout. Každá žádost o obnovení statutu bude posuzována na
základě její prospěšnosti.

2.

Při posuzování žádosti o obnovení se bude výkonná rada IFAA normálně řídit
následujícími principy:
a.

Čekání na obnovení statutu
Má se za to, že profesionální lukostřelec je vůči amatérskému lukostřelci
zvýhodněn z toho důvodu, že se sportu věnuje ve větší míře, jelikož se jedná o
jeho profesi; rovněž jiné osoby, které poruší pravidla amatérského statutu, jsou
zvýhodněny takovým způsobem, který je amatérským lukostřelcům nedostupný.
O tyto výhody nemusí nutně přijít pouze tím, že se rozhodnout přestat tato
pravidla porušovat. Z toho důvodu musí žadatel o obnovení amatérského statutu
projít určitým obdobím, během kterého bude na obnovení statutu čekat v
souladu s tím, jak je popsáno v tomto postupu.
Doba čekání na obnovení statutu začíná běžet od data, kdy dotyčná osoba
naposledy porušila pravidla s výjimkou případu, kdy se výkonná rada IFAA
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rozhodne, že začne od data, kdy se o tomto posledním porušení dozvěděl
viceprezident IFAA.
b.

Doba čekání na obnovení postavení
Doba čekání na obnovení postavení se normálně odvozuje od délky období, po
které dotyčná osoba porušovala pravidla. Žadatel však normálně nemá na
obnovení postavení nárok, dokud se nebude chovat v souladu s pravidly po
období nejméně jednoho roku.
Následující pokyny s ohledem na délku doby, po kterou bude dotyčná osoba
čekat na obnovení statutu, jsou jen orientační:
Doba porušení

:

Doba čekání na obnovení postavení

Méně než 5 let

:

1 rok

5 let nebo více

:

2 roky

IFAA si vyhrazuje právo toto období prodloužit nebo zkrátit.
c.

Postavení lukostřelce během doby čekání na obnovení statutu
Během doby čekání na obnovení statutu musí žadatel o obnovení statutu splnit
tato pravidla, jelikož se jedná o pravidla závazná pro amatérské lukostřelce. Má
právo se účastnit turnajů schválených IFAA v amatérské divizi, avšak není
oprávněn přijímat medaile nebo trofeje a jeho počet bodů bude při určování
medailové pozice vyjmut z bodového hodnocení.

H.

POSTUP ZAMĚŘENÝ NA OBNOVENÍ POSTAVENÍ
Žádost o obnovení statutu musí být předložena písemně tajemníkovi IFAA a bude zahrnovat
informace požadované IFAA. Žadatel musí reagovat na jakékoliv další požadavky ze strany
IFAA, která si vyhrazuje právo v rámci sběru informací kvůli posuzování zmíněné žádosti o
obnovení statutu oslovovat národní úřady, organizátory turnajů a sponzory atd. Tyto žádosti
o informace vznesené IFAA ve vztahu k jiným zdrojům musí budou v kopii poskytnuty
žadateli, který si může od IFAA kopii jakýchkoliv takto poskytnutých informací vyžádat.

I.

HODNOCENÍ TĚCHTO PRAVIDEL
Výkonná rada IFAA si ponechává právo nechat tato pravidla přezkoumat, a to rozhodnutím
výkonné rady, které bude na dalším zasedání předloženo světové radě k potvrzení nebo
zrušení.

ČLÁNEK 16 – TÝMY VYTVOŘENÉ PODLE STYLŮ
A.

ÚČEL
Poskytnout formát na akcích schválených IFAA, kde mohou týmy vytvořené podle stylu
soutěžit o titul "tým s nejlepším stylem."
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B.

ZPŮSOBILOST
Každá členská asociace IFAA je oprávněná přihlásit do soutěže jeden nebo více týmů Každý
tým musí zaplatit poplatek, který je splatný pokladníkovi IFAA.

C.

TÝMY
IFAA rozeznává dvě samostatné akce týmů sestavených podle herního stylu.
1.

2.

D.

E.

a.

Tato akce je otevřena všem stylům, které uznává IFAA, a týmy budou soutěžit v
rámci jednoto stylu. Budou uznáváni pouze lukostřelci, kteří střílí v divizi
amatérských dospělých, členy týmu však mohou být také veteráni.

b.

Tým musí být nominován písemně a písemná nominace týmu musí být
předložena volenému funkcionáři IFAA; předkládá ji uznaný zástupce členské
asociace při registraci k této události nebo před registrací.

c.

Tým se bude skládat ze tří amatérských lukostřelců bez ohledu na pohlaví. Tým
může nominovat také čtvrtého člena (jako náhradníka), který bude za tým hrát v
případě, že některý ze tří původních členů týmů ze soutěže trvale odstoupí.

FIREMNÍ ČLENOVÉ
a.

Tito lučištníci budou střílet v rámci jednoho stylu v divizi profesionálního
auditu.

b.

Tým nominuje písemně firemní člen, který musí tuto nominaci předložit
tajemníkovi IFAA nejméně 30 dní před ukončením registrace turnaje.

c.

Tým se bude skládat ze tří profesionálních lukostřelců bez ohledu na pohlaví.
Tým může nominovat také čtvrtého člena (jako náhradníka), který bude za tým
hrát v případě, že některý ze tří původních členů týmů ze soutěže trvale
odstoupí.

OMEZENÍ
1.

Má-li být součástí soutěže určitý styl, musí se této soutěže zúčastnit týmy z nejméně
tří různých členských zemí.

2.

Lukostřelec může soutěžit pouze za jeden tým.

3.

Je nutné, aby se všichni členové týmu zúčastnili povoleného turnaje jako individuální
lukostřelci.

4.

Všichni amatérští členové týmu musí splnit článek II E interních směrnic (národní
tým).

BODOVÉ HODNOCENÍ
1.

F.

PLNOPRÁVNÍ A PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Skóre týmu bude tvořit souhrnný součet všech jednotlivých denních skóre členů po
celou dobu trvání turnaje. Vítězným týmem bude tým s nejvyšším počtem bodů.

CENY
1.

Cena bude předána každému členovi vítězného týmu. Za druhé nebo horší místa se
žádná cena udělovat nebude.

2.

Typ ceny předávané na mistrovství světa IFAA bude na uvážení světové rady IFAA a
může se lišit turnaj od turnaje.
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3.

Cena členům týmů na jiných turnajích schválených IFAA bude záviset na uvážení
země, která tuto akci pořádá.

ČLÁNEK 17 – FORMULÁŘ NA KONTROLU VYBAVENÍ
Pro všechny turnaje schválené IFAA se bude používat standardní formulář IFAA na kontrolu
vybavení, který zajistí kontrolu dodržování pravidel týkajících se vybavení. Formulář musí být
vyhotoven jako duplikát.Jednu kopii si ponechá inspektor luků; originál si ponechá lukostřelec po
celou dobu trvání turnaje a bude jej na požádání předkládat inspektorům na střelnici, přičemž musí
během soutěže dodržovat pravidla týkající se vybavení.
Tajemník IFAA vytvoří, bude udržovat a dbát o to, aby formulář odpovídal aktuální verzi BOR.
Musí dbát o to, aby byl inspektorům luku na turnajích povolených IFAA poskytnutý dostatečný
počet formulářů. S vyplňováním těchto formulářů pomohou inspektorům luku funkcionáři IFAA.
Jakékoliv chyby nebo změny informací uvedených ve formuláři musí lukostřelec nahlásit při
kontrole vybavení a musí být odpovídajícím způsobem opraveny.
(Poznámka: Formuláře pro kontrolu vybavení IFAA jsou k dispozici na webové stránce IFAA)

ČLÁNEK 18 – FORMULÁŘ NA KONTROLU STŘELNICE
Pro všechny turnaje schválené IFAA se bude používat standardní formulář IFAA pro kontrolu
střelnice, který zajistí kontrolu dodržování pravidel týkajících se střelnice.
Formulář musí obsahovat kontrolní přehled pro inspektory s ohledem na bezpečnost, dodržování
pravidel a kvalitu střelby / pochozí stezky atd.
Tajemník IFAA vytvoří, bude udržovat a dbát o to, aby formulář odpovídal aktuální verzi BOR.
Musí dbát o to, aby byl inspektorům střelnice na turnajích povolených IFAA poskytnutý dostatečný
počet formulářů. S vyplňováním těchto formulářů pomohou inspektorům střelnice funkcionáři
IFAA.
(Poznámka: Formuláře pro kontrolu vybavení IFAA jsou k dispozici na webové stránce IFAA

ČLÁNEK 19 – FORMULÁŘ PRO VYPLŇOVÁNÍ SKÓRE
Pro všechny turnaje schválené IFAA se bude používat standardní formát IFAA pro lístky na
zapisování skóre tak, aby byl zachován stejný vzhled a stejný způsob vyplňování bodového
hodnocení.
Tajemník IFAA vytvoří, bude udržovat a dbát o to, aby formulář odpovídal aktuální verzi BOR.
Musí dbát o to, aby byly organizátorům turnajů povolených IFAA poskytnuty standardní formuláře
IFAA pro zapisování skóre.
(Standardní formuláře jsou k dispozici na webové stránce IFAA.)
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ČLÁNEK 20 - STANDARDNÍ FORMULÁŘE IFAA PRO PŘEHLED
VÝSLEDKŮ
Na turnajích povolených IFAA se budou pro zapisování výsledků používat standardní formuláře
IFAA – cílem je zajistit transparentnost výsledků a určitou minimální úroveň kvality pro evidenci
výsledků.
Tajemník IFAA vytvoří, bude udržovat a dbát o to, aby formát odpovídal aktuální verzi BOR.
Musí dbát o to, aby byly organizátorům turnajů povolených IFAA poskytnuty formuláře IFAA
s přehledem výsledků.
(Standardní formát je k dispozici na webové stránce IFAA.)
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USNESENÍ TECHNICKÉHO VÝBORU

STŘED LUKU S DVOJITOU HRANOU
Používání středu luku
výkrojem“ je povolené
střelecké styly.

s „dvojitým
pro všechny

LUK PEARSON G2 BOW NEBO PODOBNÁ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Luky typu Pearson G2 nebo luky podobné konstrukce jsou
legální u všech stylů kladkových luků.
Část gumové vložky, která vystupuje z přední části střední části
luku (*) je součástí stabilizátoru a bude zahrnuta v měření délky
stabilizátoru.
Lukostřelci, kteří soutěží v loveckých stylech si mohou zkrátit
délku nebo jejich stávající stabilizátor tak, aby byly splněny
regulační požadavky na maximální délku, které pro tyto styly
platí.
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PŘÍLOHA 01

HOSTITELSTVÍ A POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA IFAA
Postupy a požadavky
Následující postupy a požadavky budou platit pro organizování světových nebo regionálních
turnajů schválených IFAA.
A.

Nabídkový proces
1.

2.

Časové rámce nabídky.
a.

Nabídky budou od členů přijímány na základě stanovené rotace regionů.

b.

Předběžné nabídky musí být Výkonné radě předloženy nejméně čtyři roky před
rokem, jehož se nabídka týká. V té době bude také přijato rozhodnutí o tom,
který člen bude hostitelem.

c.

Konečná prezentace nabídky musí být předložena Světové radě nejméně dva
roky před rokem, jehož se nabídka týká.

d.

Nebudou-li předběžné nabídky předány na základě stanovené rotační sekvence,
vyžádá si předseda nabídky od členů v jiných regionech. Pokud se z tohoto
zdroje nepodaří předběžné nabídky získat, zahájí předseda jednání na jejichž
základě bude určena pořadatelská země.

Předběžné nabídky
Předběžná nabídka člena musí obsahovat následující informace:
a.

Poplatek za uložení nabídky

b.

Navrhovaná data akce a program činností

c.

Navrhované místo konání

d.

Přehled vybavení a příslušenství místa, které musí zahrnovat:
i.

Předpokládaný počet střelnic, které budou k dispozici

ii.

Tréninkové vybavení

iii.

Umístění střelnice vzhledem k ubytovacím zařízením a administrativnímu
centru turnaje.

iv.

Administrativní centrum turnaje včetně vybavení pro registraci a kontrolu
vybavení

v.

Ubytování včetně hotelu, campingu, parkoviště atd. společně s
odhadovanými náklady na každý druh ubytování.

vi.

Vzdálenost místa od vstupních míst pro návštěvníky ze zahraničí a
místního dopravního příslušenství včetně odhadovaných nákladů v době
nabídky.
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vii.

Vybavení pro zahajovací a závěrečný ceremoniál

viii. Stravovací zařízení na střelnici i mimo ni

3.

ix.

Prostory pro zasedání světové rady.

x.

Zařízení pro první pomoc a nejbližší nemocniční zařízení

xi.

Místní klimatické podmínky

xii.

Navrhované registrační poplatky.

Předložení konečné nabídky
Předložení konečné nabídky bude hodnotit a aktualizovat všechny aspekty předběžné
nabídky a bude se zabývat veškerými změnami původního návrhu. Veškeré změny
musí schválit Světová rada.
Závěrečná prezentace nabídky musí dále obsahovat kompletní informace o pojištění
veřejné odpovědnosti a výši pojistného krytí. Toto pojištění může mít formu
prodloužení pojistky organizátora nebo to může být samostatné pojištění.V každém
případě bude Asociace a funkcionáři označeni jako smluvní strana pojistné smlouvy.
Ačkoliv je možné, že některé záležitosti mohou následně vyžadovat další pozornost
hostitele a výkonné rady, nesmí se měnit datum ani místo konání s výjimkou případu,
kdy nastanou výjimečné okolnosti, které budou takovou změnu vyžadovat (tj.
odstoupení vybrané pořadatelské země od pořádání akce, přírodní katastrofy,
bezpečnost účastníků atd.)

B.

Doba vyhrazená na realizaci
1.

Po akceptování závěrečné prezentace nabídky světovou radou musí hostitelský člen:
a.

Poskytnout veškeré informace v konečné podobě, které musí být distribuovány
členům a pro reklamní účely.

b.

Nejpozději tři měsíce po přijetí závěrečné nabídky distribuovat veškeré
informace, včetně registračních formulářů a turistických informací, např.
ubytování v hotelích, informace o možnostech ubytování campingu, pronájem
vozidel atd. členům a výkonné radě.

c.

Vytvořit internetovou stránku pro turnaj a e-mailovou adresu. Obsah tohoto
webu turnaje musí být předložen výkonné radě ke zhodnocení.

d.

Zavést elektronické registrační zařízení.

e.

Dohodnout a potvrdit požadavky na ubytování pro funkcionáře výkonné rady

2.

Člen, který turnaj pořádá, musí čas od času předkládat zprávy, které bude požadovat
místopředseda s ohledem na postup přípravy na organizaci turnaje a které budou nutné
pro řešení případných problémů, které se mohou objevit.

3.

Nejpozději šest měsíců před turnajem musí být místopředsedovi předána topografická
mapa v měřítku 1:2500, na níž budou znázorněny stávající silnice a stezky s
prostorovým uspořádáním střelnic s terči a další vybavení a místopředseda si musí tuto
mapu prostudovat.
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C.

Seznam úkolů
Hostitel musí vypracovat přehled úkolů, který bude zahrnovat mimo jiné následující body:
1.

2.

Ubytování
a.

Ubytování v hotelu/motelu/v parku s karavany v bezprostřední blízkosti střelnice

b.

Vhodné campingové vybavení v bezprostřední blízkosti – camping musí být
vybaven WC/sprchami/prádelnou a dalším příslušenstvím tak, aby byl umožněn
pohodlný pobyt hostů a musí být vyhovující také z hlediska bezpečnosti.

Střelnice
a.

Odpovídající formuláře pro kontrolu střelnice v souladu s článkem 18 předpisů
IFAA

b.

Počet střelnic

c.

Počet střelnic pro žáky (pokud nejsou používány společné střelnice s dospělými)

d.

Přehledné značení tras

e.

Dobře viditelné body „vstupu“ a „výstupu“, jakož i dodatečné varovné signály

f.

Přenosné WC v odpovídajícím počtu a kvalitě

g.

Prostory pro občerstvení

h.

Přiměřený počet terčů nebo 3D terčů schválených IFAA

i.

Přiměřený počet schválených karet se skóre

j.

Střelecké pozice: kvalita, viditelnost, počet, správné informace atd.

k.

Terčovnice: velikost a materiál

l.

Schválení kapitána družstva a kapitánů střelnice místopředsedou. Každá
střelnice musí mít kapitána střelnice.

m.

Komunikace o střelnicích a minimální počet potřebných asistentů střelnice pro
hladký průběh turnaje.

n.

Cvičná střelnice:

o.
3.

i.

Rozvržení a bezpečnost

ii.

Vedoucí tréninkové střelnice

iii.

Blízkost ke střelnicím a správnímu centru.

První pomoc

Registrace
a.

Oblast registrace se musí oddělit od hlavní zábavní oblasti

b.

Příslušenství výkonné rady zaměřené na kontrolu platnosti členství IFAA

c.

Přijatelné registrační formuláře uvádějící veškeré informace o lukostřelci, které
jsou důležité pro turnaj. Registrační formuláře musí obsahovat následující
otázku:
„Jste amatérský nebo profesionální lukostřelec na základě článku 15 předpisu
IFAA? (Ano/Ne)”

d.

Dobře vyznačená centrální poloha na vracení a přijímání karet se skóre.
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4.

5.

6.

e.

Funkční (vyzkoušený) program bodového hodnocení

f.

Odpovídající hodnotící formuláře ve formátu předepsaném na základě článku
19 IFAA.

g.

Komunikace se střelnicí

Kontrola vybavení.
a.

Na 150 účastníků musí být k dispozici alespoň jeden inspektor vybavení
schválený místopředsedou.

b.

Každý inspektor musí mít kopii nejnovějších pravidel IFAA a přijatelné měřící
zařízení

c.

Odpovídající formuláře pro kontrolu vybavení v souladu s článkem 17 předpisů
IFAA.

d.

Alespoň jeden tachometr (rychloměr) pro měření rychlosti šípu.

Centrální administrativní a zábavní oblast
a.

Displej pro znázornění pozice a rozvržení hřiště

b.

Kuchyně, jídelna nebo stravovací stany

c.

Tabule s displejem určená pro oznámení, informace o skóre, střeleckých
skupinách atd.

d.

Vybavení pro lukostřelecké dílny atd.

e.

Zajištění dostatečného počtu stožárů na vlajky

f.

Zajištění veřejného adresného systému

g.

WC a umývárny

h.

Ztráty a nálezy

i.

Komunikace se střelnicí

j.

První pomoc a komunikace s lékaři a nemocnicemi

k.

Zábava během turnaje

Vybavení IFAA
WFAC:
Dva dny před zahajovacím ceremoniálem WFAC musí organizátor turnaje zajistit:
a.

Jednací prostory s odpovídajícím vybavením stoly a židlemi nejméně pro 25–
30 osob

b.

Stoly uspořádané ve tvaru „U“

VŠECHNY SCHVÁLENÉ TURNAJE:
a.

Zařízení pro kopírování

b.

Tiskárny a vybavení pro tisk

c.

Telefon/fax a vybavení pro zasílání e-mailů

d.

Soukromá oblast pro disciplinární řízení/vybavení pro vyřizování protestů

e.

Samostatná tabule pro oznámení
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Náklady na zajištění veškerého výše uvedené vybavení jsou považovány za součást
nákladů na organizování turnaje a organizátor musí s těmito výdaji počítat v rozpočtu
na turnaj.
7.

8.

D.

E.

Slavnostní ceremoniál udělování cen
a.

Banket nebo alternativní akce a s tím spojené náklady.

b.

Stůl na trofeje a medaile

c.

PA systém

d.

Vybavení pro hosty a funkcionáře IFAA. Tajemníkovi IFAA musí být před
ceremoniálem oznámena jména hostů.

Prodej památečních předmětů
a.

Souhlas výkonné rady s používáním loga IFAA

b.

Schválení loga turnaje výkonnou radou

c.

Provize pro IFAA za používání loga IFAA.

Během turnaje
1.

Poskytnout zástupci nebo jmenovanému zástupci Světové rady seznam soutěžících s
uvedením členské země, a to ještě před střelbou tak, aby bylo možné zkontrolovat
členství soutěžících.

2.

Zajistit, aby zástupce hostující země byl k dispozici a aby se účastnil zasedání světové
rady.

3.

Zajistit, aby byly klasifikační karty nebo jiné oficiální dokumenty o klasifikaci
účastníků náležitě zkontrolovány a porovnány s nominovanou klasifikací. Pokud tuto
klasifikaci nebude možno ověřit, bude soutěžící klasifikován jako třída „A“.

4.

Zajistit každý den výtisky aktualizovaných skóre. Každému zástupci světové rady
bude předána jedna kopie a nejméně jedna kopie musí být vyvěšena na nástěnku.

5.

Konečné skóre bude zveřejněno před závěrečným ceremoniálem udílení cen.

6.

Odsouhlasit s pokladníkem IFAA část registračních poplatků IFAA.

Po turnaji
Prostudovat všechny aspekty organizování turnaje a předložit závěry tajemníkovi IFAA pro
posouzení veškerých změn postupů, které mohou vést k jakémukoliv zlepšení procesu nebo
postupů.

F.

Sponzoring
IFAA uznává následující sponzoring:
1.

Sponzoring, který zahrnuje uvedení práv pro turnaj.
Organizátor nesmí uzavírat smlouvy o sponzoringu, jejichž součástí je přejmenování
turnaje. Odpovědnost za zajištění tohoto sponzoringu nese výkonná rada a konečné
slovo při odsouhlasení takového ujednání nebo smlouvy bude mít světová rada.
Veškeré výnosy spojené s tímto ujednáním budou náležet IFAA.
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2.

Mezinárodní sponzoři
Organizátor může uzavřít smlouvy zaměřené na mezinárodní sponzoring. Schválení
tohoto ujednání bude mít na starosti výkonná rada, která rovněž určí, jaká část příjmů
z tohoto sponzoringu připadne IFAA.

3.

Místní sponzoři
Organizátor může uzavřít smlouvy zaměřené na místní sponzoring s tím, že nesmí
dojít k žádnému konfliktu zájmů mezi tímto sponzorem a mezinárodním sponzorem.
Příjmy z tohoto sponzoringu připadnou IFAA.

4.

Týmoví nebo individuální sponzoři
Smlouvy o týmovém a individuálním sponzoringu může uzavřít jakýkoliv tým nebo
jednotlivec. Takový sponzoring bude povolen s tím, že podmínky této smlouvy
nepovedou ke konfliktu zájmů s mezinárodními nebo místními sponzory.
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PŘÍLOHA 02

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE TERÉNNÍ LUKOSTŘELBY
ZÁKLADNÍ ETICKÝ KODEX PRO SOUTĚŽÍCÍ
1.

Tento turnaj je organizován v souladu s pravidly mezinárodní asociace terénní lukostřelby
[IFAA], s pravidly a předpisy organizátorů turnaje a s místními právními, zdravotnickými a
bezpečnostními předpisy. Každý jednotlivec nese výhradní odpovědnost za to, že se bude o
výše uvedených pravidlech a předpisech, jakož i o místních zákonech a předpisech sám
informovat. Vstup soutěžícího na střelnici a s ní spojené prostory bude posuzován tak, že
soutěžící vyjadřuje svůj bezpodmínečný souhlas se všemi těmito pravidly a předpisy.

2.

Organizátoři tohoto turnaje si vyhrazují právo omezit, odmítnout nebo zrušit přístup na
střelnici a související prostory turnaje. Rozhodnutí řídícího střelby bude v tomto ohledu
konečné.

3.

Hluk produkovaný radiem, CD přehrávači nebo podobnými přístroji, ani používání
mobilních telefonů nejsou povoleny v žádné části lukostřelecké střelnice.

4.

Chování, které s největší pravděpodobností zakládá nebo by mohlo být na základě přiměřené
úvahy vykládáno tak, že vede ke vzniku nebezpečí, zmatení, obtěžování jakéhokoliv druhu,
jako je například soustavné používání obscénních a urážlivých řečí, jen naprosto
nepřijatelné.

5.

Je nepřijatelné dělat jakékoliv poznámky s rasistickým nebo sexistickým podtextem.

6.

Je nepřijatelné, aby někdo kteroukoliv osobu nebo skupinu jakkoliv zastrašoval, obtěžoval,
ohrožoval nebo zesměšňoval. Násilné chování je za jakýchkoliv okolností nepřijatelné.

7.

Je zakázáno vstupovat na střelnici a přidružené oblasti v situaci, kdy má dotyčná osoba
v držení jakýkoliv předmět nebo látku, které jsou na základě místních zákonů a předpisů
nelegální.

8.

Platí zákaz vstupu na lukostřeleckou střelnici s alkoholickými nápoji nebo v opilosti.

9.

Na střelecké střelnici je mimo k tomu vyhrazené prostory zakázáno kouřit.

10.

Žádáme všechny osoby, aby v zájmu veřejné bezpečnosti a všeobecného pořádku
dodržovaly všechny pokyny vydané funkcionáři střelnice a dalšími oficiálními zástupci
organizátora turnaje.

Funkcionáři střelnice a další oficiální zástupci organizátora turnaje mohou nahlásit řediteli turnaje /
kapitánovi střelnice kohokoliv, kdo tento kodex chování nedodržuje. Pokud ředitel turnaje / kapitán
střelnice o některém soutěžícím zjistí, že tento kodex jednání úmyslně porušil nebo že podvádí nebo
se chová nesportovním způsobem, může jeho přístup na turnaj zakázat, omezit nebo zrušit, může
být vypovězen z lukostřelecké střelnice a přidružených prostor a může být nahlášen svému
národnímu úřadu.
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Připomínáme jednotlivým osobám, že organizátoři turnaje se mohou obrátit na místní úřady pro
prosazování zákonů, aby jim pomohly s prosazením zákonů hostitelské země.
VÝKONNÁ RADA IFAA
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PŘÍLOHA 03 A

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE TERÉNNÍ LUKOSTŘELBY
FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ PROTESTŮ
Akce: …………………………………………………

Datum: ………………………

Číslo střelnice a terče: ………………………..………………………….…………………………
Jméno osoby podávající protest:……………………………………………………………………
Národní lukostřelecká asociace:……………………………………………………………………
Lukostřelecké číslo na této akci:……………………………………………………………………
Střelba, vybavení nebo pravidla akce povolené IFAA, která měla být porušena:
……………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………….
Osoby nebo strana, které údajně porušily pravidla pro střelbu nebo používání vybavení
(odpůrce protestu):
………………………………………………………..…………………………………………
Informoval protestující odpůrce protestu o údajném porušení?

Ano/Ne

Popis údajného porušení, jehož byla protestující osoba svědkem:
…………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………….
Případné svědectví o údajném porušení:
…………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………….
Podpis protestující osoby …………………………………………………………………………
Podpis přijatý předsedou nebo zástupcem protestního výboru v ……..…… datum ….………. čas
…………………………………………………………………………………………………….
Předseda protestujícího výboru nebo nominovaný zástupce
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PŘÍLOHA 03 B

MEZINÁRODNÍ ASOCIACE TERÉNNÍ LUKOSTŘELBY
ZJIŠTĚNÍ A ROZHODNUTÍ PROTESTNÍHO VÝBORU
Členové protestního výboru:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Protest byl předán včas. Ano/Ne
Následující zjištění a rozhodnutí budou předána protestujícímu a odpůrci protestu.
Zjištěné skutečnosti:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Střelba, vybavení nebo pravidla akce povolené IFAA, jichž se protest týká:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Rozhodnutí protestního výboru:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podpisy protestního výboru:
Předseda : ……………………………………………….
Člen: ………………………………………………….
Člen: ………………………………………………….
Po vyplnění se musí být tento dokument vrácen čestnému tajemníkovi IFAA. Bude-li to
požadováno, musí být odeslána kopie protestujícímu a odpůrci protestu.
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PŘÍLOHA 04

SMLOUVA
PRO HOSTITELE **** MISTROVSTVÍ SVĚTA V *********** *************
(POUZE ZÁKLADNÍ DOKUMENT)
TATO SMLOUVA se uzavírá dne [Datum smlouvy ………………………….] mezi
MEZINÁRODNÍ ASOCIACÍ TERÉNNÍ LUKOSTŘELBY s pobočkami v Luganu,
ve Švýcarsku (dále jen “IFAA”) a …………………………………………...
[fyzická adresa
……………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………], člen
Národní úřad ********** (dále jen pořadatel).
A

Prostřednictvím žádosti pořadatele ze dne ** ****** 20** a přijetí IFAA dne ****** 20**,
uzavřely strany smlouvu (dále jen „Smlouva“) na pořádání mistrovství světa ******
************ 20** (“W*** 20**”)] v [místo konání ………………………………………]
od [ datum W***20** ………………………………………………………………].

B

Hostitel informoval IFAA o tom, že řízení W*** 20** bylo delegováno na [skutečné jméno
organizujícího klubu nebo týmu ……………………………………………….].
Smluvní strany se však dohodly na tom, že pořadatel nese vůči IFAA i nadále odpovědnost
za plnění této smlouvy.

C

IFAA a Pořadatel si nyní přejí formalizovat ujednání hostující W*** 20** jménem IFAA.
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NYNÍ SE TÍMTO SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 1.

SMLOUVA
1.1

Pořadatel je plnoprávným členem IFAA a zavazuje se, že zůstane plnoprávným členem
IFAA až do uzavření této Smlouvy.

1.2

IFAA a pořadatel (dále souhrnně označované jako „Strany“) se tímto dohodly, že tato
smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí smlouvy uzavřené mezi stranami. V případě
jakékoliv nejednoznačnosti a/nebo rozporů v rámci této smlouvy, budou platit
podmínky této Smlouvy, které budou mít přednost před jakýmikoliv jinými smluvními
dokumenty.

1.3 S výjimkou případu, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, budou mít slova a výrazy
použité v této smlouvě stejný smysl, jaký jim je připisován na základě stanov IFAA a
pravidel platných k prvnímu datu ledna 20**.
2.

SMLUVNÍ DOKUMENTY
Následující dokumenty budou posuzovány jako “smluvní dokumenty” a budou vytvářet
pravidla pro řízení W*** 20**.
V případě jakékoliv nejednoznačnosti mezi níže uvedenými dokumenty, bude dokument
uvedený jako první posuzován jako rozhodující a bude mít přednost.
Potvrzení IFAA o přijetí žádosti pořadatele o pořádání W*** 20**
Žádost pořadatele o pořádání W*** 20**.
Články směrnice IFAA : II, III, VI, VII, VIII a IX
Články směrnice IFAA : IV, V (*), V (*), V (*)
Pravidla článku 7 IFAA
Pravidla článku 1 IFAA
Pravidla článku 2 IFAA
Pravidla článku 5 IFAA
Pravidla článku 9 IFAA
Pravidla článků 12 B, 12 C a 12 D IFAA.
Pořádání a organizování mistrovství světa IFAA (dodatek 01IFAA BOR)
Pravidla turnaje IFAA (pouze W***)
Dodatek A ke smlouvě

3.

PLATBA
Pořadatel musí při přijetí smlouvy zaplatit IFAA zálohu na prokázání goodwill ve výši
odpovídající 750 Euro.
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Tato smlouva se uzavírá na základě vydání potvrzení IFAA o zaplacení sankčního poplatku
pořadatelem po ukončení turnaje v souladu s pravidly článku 9 IFAA.
4.

CELÁ SMLOUVA
Tato smlouva a smluvní dokumenty vytváří celou smlouvu mezi stranami ve vztahu k jejich
předmětu a ve všech ohledech nahrazuje a ruší všechna předchozí prohlášení, záruky,
smlouvy a závazky, bez ohledu na to, zda jsou ústní nebo písemné, které byly uzavřeny mezi
stranami s ohledem na tento předmět.

5.

PLATNÉ ZÁKONY
5.1

Zákony platné pro tuto smlouvu budou zákony hostitelské země.

5.2

V případě jakéhokoliv sporu mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou se musí
strany pokusit tento spor vyřešit prostřednictvím diskusí a jednání. V případě, že
jednání nebudou schopna spor vyřešit ani do devadesáti dní, souhlasí strany s tím, že
jakýkoliv spor předloží ke zprostředkování v souladu se zákony hostitelské země.
Pokud se spor pomocí tohoto zprostředkování nepodaří vyřešit, souhlasí strany s tím,
že spor předají ke smírčímu řízení s jedním smírčím soudcem v souladu se zákony
hostitelské země a že budou jeho rozhodnutí považovat za závazné a konečné.

5.3

Smluvní strany souhlasí s tím, že žádný spor ve spojení s touto smlouvou nebudou
řešit soudně.

NA SVĚDECTVÍ ČEHOŽ
V první výše uvedený den a rok
Za IFAA tento dokument

Podepisuje (1)……….. ………………………………….……………….
Jméno / Funkce
………………………………………….……………….…………………
Podpis
Podepisuje (2) …………………………………………………………….
Jméno / Funkce
………………………………………………………………………………
Podpis
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Za hostitelskou zemi tento dokument
podepisuje. ……………………………………………………………….
Jméno / Funkce
…………………………..……….…………………………………………
Podpis

Podpis a jméno svědka ………………………………………….………
Jméno / Funkce
…………………………………….……………………………………………
Podpis
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