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Tato prezentace slouží pouze jako všeobecný přehled
Nemá a nemůže být použita k argumentaci pro
plnohodnotný výklad a interpretaci pravidel
Závaznou platnost mají pouze originální anglická pravidla
a jejich oficiální výklad IFAA.
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Jaká pravidla platí pro 3D lukostřelbu?
»

Na mezinárodních šampionátech jednoznačně pouze originální znění pravidel
pořádající mezinárodní asociace – pozor národní překlad může být zastaralý, nutná
znalost cizího jazyka (např. AJ)

»

V České republice pořádá Český pohár dle upravených pravidel IFAA Č3DL.
Pravidla obsahují národní výjimky (jsou méně striktní). Výjimečně se můžete setkat s
nominačními závody pod ČLS, kde jsou pravidla odlišná od Č3DL ale odpovídají WA.

»

Na Slovensku platí aktuálně pravidla HDH-IAA pro Slovenský pohár, pozor, zde bývá
často změna, nutno kontrolovat každý rok aktuální situaci. Pravidla jsou historicky
blízká Č3DL.
Venkovní terčová (olympijská),
terčová halová, terénní, lovecká,
3D lukostřelba

Historická, lovecká a
3D lukostřelba

IFAA
International Field Archery
Association

WA
World Archery

HDH IAA
Historical-3Dimensional-Hunting
International Archery Association

Č3DL
Česká 3D lukostřelba

ČLS
Český lukostřelecký svaz

SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Pravidla: Upravená pravidla IFAA

Pravidla: doslovný překlad WA

Pravidla: Překlad pravidel HDH-IAA

Terénní, halová a 3D lukostřelba

Mezinárodní
asociace
Národní
svazy
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Oficiální pravidla

Kde najít pravidla
» Shrnutí pravidel 3D lukostřelby
se nachází v této prezentaci
» Odkaz na původní originální znění
s číslem strany naleznete vždy v záhlaví slajdu
Existuje plná Kniha pravidel – Book of Rules (BOR)
a zkrácená kniha lukostřelce – Archers Handbook (AHB)
oba dokumenty lze stáhnout zde:
» Česky: http://www.3darchery.cz/legislativa/pravidla-ifaa
» Anglicky: http://ifaa-archery.org/index.php/sample-sites/rules/ifaa-rule-book
Odkazy se vztahují pouze na originální anglické znění Archers Handbook
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Styly dle IFAA

Celkem 110 tříd !
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Styly dle IFAA
»

Přehled základních omezení a
pravidel pro vybavení luků v
jednotlivých kategoriích

»

Žlutě podbarvené prvky jsou sice
povolené, ale nebývají pro danou
kategorii obvyklé

»

Oranžově podbarvené prvky
znamenají buď a nebo, nesmí být
použity oba současně

»

Modré podbarvení značí, že
vodováha ani klapačka nesmí být
nad šípem

»

Na mezinárodních turnajích je
třeba projít inspekcí nářadí a
proto se doporučuje všechny
sporné body konzultovat předem
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Odkaz na originální
znění pravidel v BOR

Od strany 32

Barebow Recurve (BB-R)
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Od strany 32

Bowhunter Compound (BH-C)
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Od strany 32

Bowhunter Recurve (BH-R)
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Od strany 32

Freestyle Limited Recurve (FS-R)
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Od strany 32

Freestyle Limited Compound (FS-C)
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Od strany 32
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Osoby na turnaji
Funkcionáři
» Ředitel závodu (Tournament Director)
» Kapitán tratě (Field Captain)
» Vedoucí okruhu (Range Marshall)
» Technický dozor (TCO - Technical Controler Officer)
Věkové kategorie
» Žáci (Cubs)
» Junioři (Juniors)
» Dospělí (Adult)
» Veteráni (Veterans)

do 13 let
do 17 let
do 55 let
od 55 let

Účastníci
» Kapitán skupiny (Target Captain)
» 1. zapisovatel (1st Scorer)
» 2. zapisovatel (2nd Scorer)
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Obecná pravidla turnajů

» Luky (možné je mít dva) a ostatní vybavení musí projít před začátkem
turnaje: Technickou kontrolou.
» Vybavení se nesmí během turnaje měnit.
» Junioři musí střílet ve své vlastní skupině.
» Žáci musí střílet ve vlastních skupinách s doprovodem dospělého
vedoucího..
» Trénovat během probíhajícího závodu (kola) je zakázáno.
» Aby se závod počítal musí se odstřílet celý.
» Při nátahu nesmí ruka, kterou se drží luk, nikdy být zvednuta nad hlavu.
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Pravidla pro 3D turnaje
»

Střelba od kolíku: Noha se musí dotýkat 15cm půlkruhu za kolíkem.
(Pro všechna kola typu Animal Round musí být vždy použity dva kolíky)

»

Zákaz dohledávání šípů pokud by tím měla být zpomalena druhá skupina.

»

Do žádného terče určeného pro turnaj se nesmí trénovat.

»

Přebíhání skupin je možné po dohodě obou jejich kapitánů.

»

Střelec můžu se svolením kapitána skupiny z oprávněných důvodů skupinu
opustit. Ta na něho musí přiměřenou dobu počkat a pustit ostatní skupiny. Po
uplynutí této doby může vyrazit. Střelec, který se odpojil od skupiny může dle
uvážení kapitána tratě chybějící terče dostřílet.

»

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

»

Na terče se musí střílet ve stanoveném pořadí. Jakékoliv opomenuté terče
nebudou na základě uvážení kapitána tratě uznány..

»

Skupiny musejí zachovávat vzájemný odstup.

»

V případě technické závady lze po jejím odstranění vystřelit 4 šípy na cvičný terč
pod dohledem kapitána tratě.

»

Dalekohledy jsou povoleny, pokud se s nimi nedají měřit vzdálenosti ani úhly.

15 cm

90 cm

90 cm
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Pravidla pro počítání zásahů

» Šípů v terči se nesmí nikdo dotknout dokud není dokončen zápis.
» Šípy, které prolétnou terčem, ale zůstanou v terčovnici, může
kapitán nebo jeho zástupce, který šíp nevystřelil, prostrčit zpět a
zaznamenat příslušné skóre.
» Odražený šíp od bodované části terče nebo prostřelený skrz
umožňuje střelci vystřelit náhradní, speciálně označený šíp.
» Šíp „Robin Hood“ se boduje stejně jako šíp, ve kterém uvízl.
Odkloněné šípy se bodují podle svého místa dopadu.
» Střelec smí natáhnout luk maximálně 4x a pokud ani poté
nevystřelí, počítá se mu terč jako aut.
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Sporné zásahy
Platné zásahy
Pro započítání vyšší hodnoty se musí šíp dotýkat vyšší zóny.
Zásah hrany terče se počítá, pouze pokud v něm šíp zůstane trčet.

20
18
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Které části terčů se započítávají

Sporné oblasti:
Zásah podstavce, přídavného
materiálu, např. v prostoru
mezi nohami zvířete, do rohu
nebo parohu se NEPOČÍTÁ
jako bodovaný zásah
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Které části terčů se započítávají
Platný zásah
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Pravidla počítaní zásahů

» U všech terčů které jsou blíž než 55 yardů (50 m ) mohou být šípy vytaženy
a zapsány po každém odstříleném páru.
» V případě nepovedeného výstřelu má lukostřelec právo opravného šípu,
pokud na původní šíp dosáhne od mety lukem.
» Doteky a šípy odražené od zemně se nepočítají jako platný zásah.
» Šíp vystřelené ze špatné mety nebo ze špatné strany je automaticky
zapsán jako 0 b bez nároku na opravný šíp.
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Kola a vzdálenosti
Soutěžní kola
»
»
»

2 IFAA Animal Rounds s neoznačenými vzdálenostmi (až 3 šípy)
1 IFAA 3-D Standard Round (2 šípy)
1 IFAA 3-D Hunting Round (1 šíp)

Vzdálenosti
»
»

Všechny vzdálenosti jsou neznámé.
Vzdálenosti jsou omezeny velikostí zóny zvířete.
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Velikost zóny

»
»
»

Skupiny

Killzóna na výšku

Skupina I
Skupina II
Skupina III
Skupina IV

více než 250 mm
200 - 250 mm
150 - 200 mm
do 150 mm

Tolerance
3 mm
3 mm
2 mm
1 mm
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Terče

Příklady
Terč
Standing Bear
Bighorn Ram
Elk
Pronghorn
Boar
Running Bear
Coyote
Javelina
Medium Deer
Turkey
Woodchuck
Fox

Skupina
I
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV

I
II

III

IV
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3D Kola

3 Bodované zóny
Animal Round (3 šípy)
3-D Standard Round (2 šípy)
3-D Hunting Round (1 šíp)

Kill/Body
Spot/Kill/Body
Spot/Kill/Body

»

Každé kolo má 28 terčů

»

Ve všech kolech je maximální hodnota zásahu
terče 20 bodů. Maximální možný bodový
součet jednoho kola je tedy 560 bodů.

Kill

Körper
Spot
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3D kola
1. Animal Round
» Povoleny jsou maximálně 3 výstřely na zvíře.
» Pokud střelec zasáhne prvním šípem další již nestřílí.
» Střelec se nemůže vrátit k předchozímu kolíku pokud už vykročil směrem k terči.
» Šípy střelce musí být na zadním konci zřetelně označeny jedním, dvěma, nebo
třemi kroužky. Šípy jsou vystřeleny ve vzestupném pořadí. Pokud střelec vystřelí
špatný šíp, je povinen to oznámit kapitánovi skupiny, který rozhodne o pořadí
dalších šípů.
» Na prvním terči střílí střelci podle pořadí na bodovačkách (tj. nejdřív první, pak
druhý, etc.). U dalšího terče dochází k posunu tj. jako první střílí druhý střelec atd.
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3D kola
1. Animal Round
» Je vytvořeno 28 střeleckých pozic na neznáme
vzdálenosti.
» Můžou být vystřeleny až 3 šípy na jeden terč.
» Skupiny 3 a 4 jsou vždy stříleny po dvou terčích.
První v pořadí na
metě (A) střílí vždy
vlevo

A

B

Skupina 1: Přístup mezi kolíky po 4,5 m.
Skupina 2: Přístup mezi kolíky po 2,7m .

Hodnocení zásahů
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3D kola
2. 3-D Standard Round (2 šípy)
» Střílí se na 28 terčů na neznámé vzdálenosti.
» Střílí se dva šípy na terč a body se sčítají.
» Na každý terč se střílí ze dvou met každá z jiné
vzdálenosti.
» Skupiny 3 a 4 jsou stříleny po dvou terčích.

A
A

B

B
Hodnocení zásahů
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3D kola
3. 3D Hunting Round (1 šíp)
» Střílí se na 28 zvířat.
» Jen jeden šíp na každé zvíře.
» Skupiny 3 a 4 jsou stříleny po dvou terčích .

A

B
Hodnocení zásahů
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Střelba po jednom a po dvou
1 kolík 1 střelec

bis 15 cm

2 kolíky a 2 střelci
Oba střelci střílejí současně
1. Střelec vlevo
2. Střelec vpravo

bis 15 cm

1 kolík a 2 střelci
(ve výjimečných případech dle pořadatale
– typicky terénní lukostřelba)

Oba střelci střílejí současně
1. Střelec vlevo
2. Střelec vpravo

bis 90 cm
bis 90 cm
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Příklady střelby
Interpretácia IFAA
» Je dovoleno vystřelit na každý terč jenom tolik šípů,
kolik je povoleno v pravidlech pro příslušný typ kola.
» Animal Round:
max. 3 šípy
» Standard Round: max. 2 šípy
» Hunting Round: max. 1 šíp
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Příklady střelby
Příklad
Animal Round: max. 3 šípy
20

20

0

14

0

0

0

0

0

0

10

0

0 Training!

Možnost podání protestu pro nesportovní
chování

0 Training!
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Příklady střelby
Příklad
Standard Round: 2 šípy
10

0

5

0
0 Training!

10
5
0 Training!

Možnost podání protestu pro
nesportovní chování
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Příklady střelby
Příklad
Hunting Round: 1 šíp
20

20
0 Training!

0

Možnost podání protestu
pro nesportovní chování.

0 Training!
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3D-kola
Vzdálenosti

Skupina 1
max. 54 m
Kola na jeden a na dva šípy

4,5 m

4,5 m

Kolo na tři šípy
min. 36 m

max. 54 m
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3D-kola
Vzdálenosti

Skupina 2
Kola na jeden a na dva šípy

Kolo na tři šípy
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3-D-Runden
Vzdálenosti

Skupina 3
Kola na jeden a na dva šípy

Kolo na tři šípy
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3-D-Runden
Entfernungen

Skupina 4
Kola na jeden a na dva šípy

Kolo na tři šípy
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Vzdálenosti: souhrn

Dospělí (pod 55)
Veteráni (nad 55)

Gruppe I (1. Walk Up)
Gruppe II (1. Walk Up)
Gruppe III
Gruppe IV

Entfernungen in Meter
3-Pfeil
2-Pfeil
Min
Max
Max
(36,00)
(54,00)
54,00
(27,00)
(40,50)
40,50
18,00
31,50
31,50
9,00
18,00
18,00

1-Pfeil
Max
54,00
40,50
31,50
18,00

Gruppe I (1. Walk Up)
Gruppe II (1. Walk Up)
Gruppe III
Gruppe IV

Entfernungen in Meter
2-Pfeil
3-Pfeil
Min
Max
Max
45,00
wie kürzester Abschuss Adult
(27,00)
(40,50)
40,50
18,00
31,50
31,50
9,00
18,00
18,00

1-Pfeil
Max
45,00
40,50
31,50
18,00

Gruppe I (1. Walk Up)
Gruppe II
Gruppe III
Gruppe IV

Entfernungen in Meter
3-Pfeil
2-Pfeil
1-Pfeil
Max
Max
Max
(27,00)
27,00
27,00
22,50
22,50
22,50
18,00
18,00
18,00
9,00
9,00
9,00

Junioři (pod 17)

Cubs (pod 13)

U kola na tři šípy se jedná o rozsah vzdáleností „od - do“,
U kol na jeden a dva šípy se jedná pouze o maximální limit vzdálenosti.
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Pravidla stavby parkuru

» Všechny vzdálenosti musí být měřeny s přesností na +/- 15 cm (6 inch).
» Dráha střely musí být bez překážek, aby šíp nezavadil např. o větve listí a
pod
» Musí být umožněn výhled na celé zvíře střelcům jakékoliv výšky.
» 3D terče jsou postaveny tak, aby bodovaná plocha byla otočená střelci
nejblíž.
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Značení a vzdálenosti

» Střílí se na neznámé vzdálenosti.
» Po cestě na střeleckou metu musí být
každý terč označen tabulkou s
následujícími údaji:
 Číslo terče
 Velikost terče (skupina 1, 2, 3 nebo 4)
 Ilustrace terče s vyznačenými zónami
„Spot“ (komora) a „Kill“ (vitální zóna)
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Střelecké vybavení
Pro střelecké vybavení v každém střeleckém stylu platí obecná
pravidla, s těmito doplňky:
» Toulce na luk jsou povoleny ve všech kategoriích za předpokladu, že jejich
upevnění není viditelné v okně luku.
» Dalekohledy jsou povoleny.
» Výměny vybavení v průběhu turnaje:
 Změny ve vybavení, které mají vplyv na změnu stylu nebo usnadňují
střelbu, nejsou povoleny.
 Střelec musí střílet v průběhu turnaje se stejným vybavením, s
výjimkou v případě technické závady na vybavení.
 Nátahová síla luku nesmí být v průběhu kola měněna. Poznámka:
pravdilo tunaje aplikovatelné na všechny styly.
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Pravdila střelby
» Žádný doprovod ve skupině.
» Diskuze o vzdálenostech zvířat mezi střelci ve skupině jsou striktně
zakázány -> diskvalifikace.
» Lukostřelec smí používat osobní poznámky (např. pro nastavení
optiky). Doplňující poznámky (podmínky střelby, vzdálenosti) které
mohou být použity, aby pomohly ostatním soutěžícím v pozdější fázi
turnaje jsou přísné zakázaný -> diskvalifikace.
» Při střelbě na dva terče střílí vlevo stojící střelec na levý terč a
vpravo stojící na pravý.
» Rozstřel při shodnosti bodů na medailových pozicích (1. 2. 3.):
–
–
–
–

2 šípy na zvíře skupiny 1
2 šípy na zvíře skupiny 2
2 šípy na zvíře skupiny 3
Při nerozhodném výsledku se střílí jeden šíp na zvíře skupiny 3 stylem
„rychlá smrt“.
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Etický kodex
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Respektovat místní zákony
Rozhodnutí ředitele závodu je konečné
Žádný nepřiměřený hluk
Zákaz používání mobilního telefonu
Žádné urážlivé, vulgární výrazy ani nadávaní
Žádné rasistické, sexistické poznámky
Za porušení pravidel soutěže, podvod nebo nesportovní chování - diskvalifikace
Žádné týrání, obtěžování, vyhrožování, zastrašování a násilné chování vůči ostatním
Zákaz používání ilegálních látek a předmětů
Alkohol nebo střelba na parkuru pod vlivem -> okamžitá diskvalifikace
Zákaz kouření-> okamžitá diskvalifikace
Je nutné dodržovat pokyny pořadatele
Účast na soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly
Oficiální rozhodčí můžou střelce okamžité vyloučit za porušení kterýkoliv pravidel
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Let your arrows fly
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