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MEZINÁRODNÍ  UNIE STŘELCŮ Z KUŠE  SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 1993

101. Mezinárodní soutěže

Mezinárodní unie střelců z kuše (IAU) uznává následující  mezinárodní soutěže:

101.1 Světová mistrovství & kontinentální mistrovství

Mistrovství světa (MS) a kontinentální mistrovství (KM)  probíhají podle předpisů o soutěžích IAU. Povolení a
nábor  schvaluje generální shromáždění IAU při zohlednění  následujících podmínek:

101.1.1 Minimální zastoupení na mistrovstvích světa

Na MS musí být zastoupeno nejméně 7 národních svazů. MS se  koná každé 4 roky střídavě s KM.

101.1.2 Minimální zastoupení na kontinentálních mistrovstvích

Na KM musí být zastoupeno nejméně 5 kontinentálních  národních svazů. KM se koná každé 2 roky, jestliže se
nekoná  MS, jinak každé 4 roky střídavě s MS.

101.2 Národní soutěže

Národní soutěže probíhají podle soutěžních předpisů IAU.  Konání soutěže se ohlašuje do konce předcházejícího
roku  předsednictvu IAU, které je příslušné k povolení.

Organizátoři sami svobodně rozhodují, které národní svazy  pozvou.

101.3 Národní mistrovství

Vypsaná národní mistrovství s mezinárodní účastí se konají  podle soutěžních předpisů IAU s ohlášením
předsednictvu IAU.

101.4 Slavnostní střelby

Mezinárodně vypsané slavnostní střelby se konají podle  soutěžních předpisů IAU nebo příslušného národního
svazu  s ohlášením předsednictvu IAU.

101.5 Spojování soutěží

Světová a kontinentální mistrovství na 10 metrů se mají  konat společně se soutěžemi na 30 metrů.

101.6 Reklama a propagace firem

Při všech příležitostech povolených IAU se smí uplatnit  komerční reklama jen se souhlasem výboru exekutivy.

Zvláštní reglement, který vyhlašuje výbor exekutivy,  předepisuje práva a povinnosti pořadatele a účastníků.

102. Oficiální příležitosti

102.1 Oficiální setkání

Na MS a KM má dojít podle možností k přijetí oficiálních  zástupců účastněných národních a orgánů IAU
místními,  regionálními nebo zemskými úřady.

102.2 Zahájení soutěží

Před začátkem soutěží se předává pořadateli vlajka IAU  a slavnostně se vyvěšuje.

102.3 Vyhlášení vítězů

Vyhlašování vítězů presidentem IAU nebo jeho zástupcem se má  konat v "ryzím" rámci podle možnosti v den
soutěže. Nehraje  se při tom hymna země ani se nevyvěšuje státní vlajka.

102.4 Závěr soutěží

Po vyhlášení vítězů se vlajka IAU slavnostně stáhne a předá  do úschovy presidentovi (ev. vicepresidentovi)
IAU.

102.5 Předání cen

Eventuální rozdělení čestných cen se má konat po vyhlášení  vítězů.

103. Soutěže družstev a jednotlivců (otevřené třídy)
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103.1 Členění soutěží

Na MS a na KM se konají soutěže družstev a jednotlivců podle  čl. 116 těchto soutěžních pravidel.

103.2 Soutěže družstev

Soutěž družstev obesílají zúčastněné národní svazy, přičemž  každý národní svaz může postavit jedno družstvo v
následujících třídách. Družstva se skládají z:

muži: 4 účastníků (otevřená třídy)

ženy: 3 účastnice

junioři: 3 účastníci (junioři obojího pohlaví)

103.3 Náhradní střelci

Každý národní svaz může při jmenovitém nahlášení střelců  družstva nominovat jednoho náhradního střelce.
Tento  náhradní střelec může ale nahradit jen jednoho soutěžního  střelce, který svou soutěž (nástřel) ještě
nezačal. To platí  i pro výpadek z důvodu vyšší moci (viz čl. 116.2.3).

103.4 Jednotlivci

Jestliže nemůže národní svaz z důvodu nedostatku střelců  postavit družstvo, mohou se jeho zástupci jako
jednotliví  střelci podílet na mistrovské soutěži a kvalifikovat se pro  soutěž jednotlivců.

103.5 Soutěž jednotlivců

Nevypisuje se samostaná soutěž jednotlivců. Výsledek v družstvu se počítá i do hodnocení jednotlivců.

103.6 Finále

8 střelců s nejvyšším součtem ze soutěže postupuje do  finálové soutěže konané podle zvláštního reglementu.

103.7 Kategorie

Soutěže družstev a jednotlivců je možné vypsat a organizovat  v následujících kategoriích:

 "muži" (otevřená třída)

 "ženy"

 "junioři"

103.8 Dvojnásobný start

Ženy a junioři mohou startovat ve třídě mužů. Jejich  výsledky se budou hodnotit jen ve zvolené kategorii (soutěž
jednotlivců nebo družstev).

Dvojnásobné starty v různých třídách nejsou dovoleny.

104. Junioři

104.1 Věková hranice

Juniorem ve smyslu tohoto reglementu je ten, kdo v běžném  kalendářním roce mistrovství nebo povolené soutěži
(do 31.  prosince) nedokončil 21. rok věku.

104.2 Členění soutěží

Na MS a na KM lze při dostatečné účasti členění (min. 3  teamy) vykonat soutěž juniorů podle čl. 116 těchto
soutěžních pravidel.

104.3 Soutěž družstev

Soutěže družstev se zúčastňují družstva zúčastněných  národních svazů, přičemž každý národní svaz může
postavit  jedno družstvo. Družstvo se skládá ze 3 juniorů stejného  národního svazu. Výsledek družstva se skládá
ze 3  výsledků jednotliců.

Střelci družstva se nesmí vyměňovat (výjimka: čl. 103.3, čl.  116.2.3).

104.4 Jednotlivci

Jestliže nemůže národní svaz postavit z důvodu nedostatku  juniorů družstvo, může své zástupce vyslat jako
jednotlivé  střelce do soutěže družstev, aby se kvalifikovali pro pořadí  jednotlivců.
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104.5 Soutěž jednotlivců

Soutěž jednotlivců se nekoná.

Výsledky ze soutěže družstev se počítají také do hodnocení  jednotlivců.

104.6 Finále

8 střelců s nejvyšším výsledkem soutěží ve finálové soutěži  podle samostatného reglementu.

105. Oprávnění k účasti

105.1 Členství

105.1.1 Na MS, KM a v národních soutěžích se smí účastnit jen  družstva a střelci, kteří jsou příslušníky
národního svazu,  který je členem IAU a jeho povinnosti vůči IAU jsou splněny.

105.1.2 Na MS a na KM musí být umožněna účast všem členům svazu a  hostům pozvaným výborem exekutivy.

Vyloučení z politických nebo religiozních důvodů nejsou  dovolena.

105.2 Národnost

Střelci musí být stejné národnosti jako je jimi zastupovaný  národní svaz.

105.3 Hostující střelci

Předsednictvo IAU rozhodne o povolení hostujících střelců.  TK rozhodne společně s jury o přidělení terčů pro
hosty.

106. Vypsání, program

106.1 Vypsání

Vypsání MS, KM a národních soutěží přináleží pořadateli.  Vypisuje se písemným sdělením nejpozději 6 měsíců
před  začátkem soutěže všem členským svazům IAU (MS & KM), příp.  předpokládaným národním svazům
(národní soutěže) s uvedením  následujících podrobností:

označení soutěže

místo a datum konání

pořadatel a poštovní adresa hlavního funkcionáře

termín přihlášení, zvláštní údaje

106.2 Program soutěže

Dva měsíce před začátkem soutěže se odesílá definitivní  programu soutěže zúčastněným národním svazům s
uvedením  následujících podrobností:

podrobný program střeleb

časové uspořádání soutěží

jmenovité přihlášení střelců v družstvech i jednotlivců

výše startovného s termínem zaplacení

označení

106.3 Instance

Tyto podklady a všechna další sdělení národnímu svazu se  předávají také všem členům výboru exekutivy a TK
IAU.

107. Startovné

107.1 Mistrovství světa & kontinentální mistrovství

Na MS a KM činí startovné na jednoho střelce a start 40,-  Sfr. (nebo v protihodnotě jiné měny).

Pro zahajovací střelbu smí startovné činit 25,- Sfr. jen  tehdy, jestliže každý účastník dostane upomínkovou cenu
v  hodnotě min. 15,- Sfr.

107.2 Mezinárodní akce

Na ostatních mezinárodních akcích než je MS a KM může  pořadatel vyžadovat na jednoho střelce a start
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startovné ve  výši až 40,- Sfr. (nebo protihodnotu v jiné měně).

107.3 Termín zaplacení

Startovné musí být uhrazeno nejpozději v předvečer 1.  soutěžního dne.

108. Přihlášení

108.1 Termín přihlášení

Zúčastněné národní svazy se písemně přihlašují u pořadatele  nejpozději 3 měsíce před začátkem soutěže.

108.2 Jmenné seznamy

V termínu stanoveném v programu soutěže, nejpozději ale  v předvečer soutěže, musí být jmenné seznamy
družstva,  seznam jednotlivců a náhradních střelců, poslední v pořadí  jejich nasazení, písemně předány
pořadateli.

109. Tituly, ohodnocení

109.1 Soutěže družstev

Na MS a na KM bude družstvo s nejvyšším výsledkem soutěže  družstev v poloze "ve stoje" vyhlášeno mistrem
světa  v družstvech, příp. kontinentálním mistrem v družstvech.

109.2 Soutěž jednotlivců

Na MS a na KM bude střelec s nejvyšším jednotlivým výsledkem  soutěže jednotlivců v poloze "ve stoje"
vyhlášen mistrem  světa, příp. kontinentálním mistrem v poloze.

Střelec s nejvyšším výsledkem po finálové soutěži bude  vyhlášen celkovým mistrem světa, příp. celkovým
kontinentálním mistrem.

109.3 Dekorování

Na MS a na KM se předávají následující ohodnocení:

Muži: zlaté medaile nejlepším jednotlivcům a 4 střelcům  nejlepšího družstva

stříbrné medaile druhým nejlepším jednotlivým  střelcům včetně 4 střelců druhého nejlepšího  družstva

bronzové medaile třetím nejlepším jednotlivým  střelcům včetně 4 střelců třetího nejlepšího  družstva

Ženy: zlaté medaile nejlepší jednotlivé ženě a 3 ženám  nejlepšího družstva

stříbrné medaile druhé nejlepší jednotlivé ženě  včetně 3 žen druhého nejlepšího družstva

bronzové medaile třetí nejlepší jednotlivé ženě  včetně 3 žen třetího nejlepšího družstva

Junioři: zlaté medaile nejlepšímu střelci včetně 3 střelců  nejlepšího družstva

stříbrné medaile druhému nejlepšímu střelci  včetně 3 střelců druhého nejlepšího družstva

bronzové medaile třetímu nejlepšímu střelci  včetně 3 střelců třetího nejlepšího družstva

109.4 Pamětní medaile

Ostatní účastníci, oficiální zástupci národních svazů  (vedoucí delegací, vedoucí týmů atd.) a orgány IAU obdrží
pamětní medaile ve zvláštním provedení.

Z tohoto vyznamenání musí být zřejmé, o jakou akci se  jednalo.

109.5 Rozdělení nákladů

Vyznamenání pro jednotlivce (1. až 3. pořadí) dodá IAU a z  50% je zaplatí, zbylých 50% jde k tíži organizátorů.

Vyznamenání pro družstva a pamětní medaile platí pořadatel.  Návrh medailí musí být včas dopředu předložen
presidentovi  IAU.

110. Výsledkové listiny

110.1 Tabule s průběžnými výsledky

Na MS, KM a při národních soutěžích musí být výsledky  průběžně uváděny na tabuli s vývěskou dobře
přehledné pro  diváky.

110.2 Výsledková listina
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110.2.1 Rozdělovník

Po skončení soutěže se předávají všem oficiálním osobnostem  a střelcům ještě ve stejný den seznamy s pořadím,
které  obsahují veškeré výsledky družstev i jednotlivců.

110.2.2 Pořadí ve výsledkových listinách:

10m muži družstvo

muži jednotlivci

ženy družstvo

ženy jednotlivci

junioři družstvo

junioři jednotlivci

111. Rekordy

111.1 Všeobecně

IAU uznává světové rekordy a kontinentální rekordy.

111.1.1 Světového rekordu je možné dosáhnout na:

 - mistrovstvích světa

 - kontinentálních mistrovstvích

 - světovém poháru

111.1.2 Kontinentálního rekordu je možné dosáhnout na:

 - mistrovstvích světa  - kontinentálních mistrovstvích  - světovém poháru

 - kontinentálním poháru

Rekordy budou uznány, pokud IAU uzná podle čl. 118 střelecké  zařízení.

Rekordy budou uznány, pokud proběhne dopingová kontrola.

Pořadatelé takovýchto akcí jsou povinni presidentu TK IAU  ihned po soutěži předat kompletní žebříček a
bezprostředně  po oznámení nálezu dopingu kopii výsledku dopingové  kontroly.

Seznam rekordů uchovává president TK IAU. Je možné si jej  u něj vyžádat.

111.2 Členění

Uznávají se rekordy družstva a jednotlivců v polohách "ve  stoje" ve všech kategoriích.

111.3 Vyhodnocení

Během soutěže se zásahy vyhodnocují výhradně jediným (1)  kalibrem uznaným IAU.

112. Jury

112.1 Složení

Na mistrovstvích světa, kontinentálních mistrovství  a národních soutěžích se ustavuje jury, kterou volí na MS  a
na KM výbor exekutivy IAU a na národních soutěžích  hostitelský národní svaz. Složení jury:

112.1.1 Mistrovství světa

President TK IAU jako předseda a dva další členové TK IAU,  pokud je to možné.

112.1.2 Kontinentální mistrovství

President TK IAU nebo člen TK IAU ve funkci předsedy a dva  další členové, pokud je to možné.

Členové jury musí pocházet ze tří různých národních svazů.

112.1.3 Národní soutěže

Podle možnosti jako je v čl. 112.1.1, jinak pověřený  zástupce hostitelského národního svazu ve funkci předsedy
a dva zástupci zúčastněných svazů.
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112.2 Úkoly

Hlavními úkoly jury jsou:

112.2.1 projednávání protestů

112.2.2 pořádání a sledování kontroly vybavení a kuší

112.2.3 dohled nad střelbami a hodnotící komisí

112.3 Zápis o činnosti jury

Zápis má podávat vyčerpávající informace o přesné činnosti  jury.

112.4 Stanoviště

Jury se má během soutěže zdržovat na střelnici. Jeho členové  nesmí během soutěže vykonávat žádnou další
funkci ve  vlastním národním svazu.

113. Vedení střelby - sbor rozhodčích

113.1 Složení

Na všech mezinárodních soutěžích se ustavuje vedení závodu,  které je na MS a na KM voleno členy jury, na
ostatních  soutěžích hostitelským národním svazem. Skládá se z:

113.1.1 hlavního rozhodčího závodu - při MS, KM a národních  soutěžích má být členem TK IAU

113.1.2 dalšího rozhodčího na každých 10 terčů.

113.2 Úkoly

Hlavní úkoly vedoucího střelby jsou:

113.2.1 zodpovědnost za průběh střeleb,

113.2.2 zodpovědnost za dodržení pravidel soutěže,

113.2.3 zodpovědnost za dodržení bezpečnostních předpisů,

113.2.4 zavedení opatření při technických poruchách střeleckého  systému nebo při průběhu střeleb (společně s
jury),

113.2.5 projednávání nedostatků a reklamací (společně s jury).

113.3 Zápis o činnosti sboru rozhodčích

Sešit povinností má podávat vyčerpávající informace o přesné  činnosti sbor rozhodčích.

114. Hodnotící komise

114.1 Složení

Na všech mezinárodních soutěžích se ustavuje hodnotící  komise, kterou na MS a na KM navrhuje hostitelský
svaz  a jury ji potvrzuje.

Při všech ostatních soutěžích určuje hostitelský svaz členy  hodnotící komise.

Hodnotící komise se skládá z:

114.1.1 předsedy, který má být při MS, KM a národních soutěžích  členem TK IAU,

114.1.2 dvou dalších členů zastupujících zúčastněné národní svazy.

114.2 Rozšíření

Při potřebě může být hodnotící komise rozšířena o další  členy, stejně jako o pomocné síly, ty však nemají
rozhodovací pravomoc.

114.3 Úkoly

Hodnotící komise vyhodnocuje zasažené terče a vyhlašuje  definitivní výsledky s usnesením většiny.

114.4 Podřízenost

Hodnotící komise je podřízena jury.
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115. Zapisovatel

115.1 Úkoly

Na MS, KM, SP (světový pohár), KP (kontinentální pohár)  a národních soutěžích se ustavují podle možnosti
zapisovatelé, kteří bezprostředně zrakem zjištěné zásahy  přenášejí na výsledkovou tabuli.

115.2 Povinnosti

Zapisovatel má zasažené terče předpisově uchovávat a  výhradně předávat pověřené vyhodnocovací komisi.

115.3 Původ

Zapisovatele ustanovuje pořadatel.

116. Průběh soutěže

116.1 Všeobecně

Při soutěži se musí důsledně vzít v úvahu následující body:

116.1.1 Časový limit

Střelecký program se ukončuje v předepsaném čase  s připočtením případného prodloužení času z důvodu závady
kuši nebo výměny střelce.

116.1.2 Přerušení měření času

Každé přerušení měření času nebo prodloužení času povolené  vedením střelby se vyznačí na listu stavu.

116.1.3 Terče (kartonové)

Veškeré vyhodnocovací terče se vzestupně číslují a střelci  doručují společně se zkušebními terči.

Zkušební terče musí být jednoznačně označené tím, že se  jedná o zkušební terče.

Jedině jury vlastní jmenný seznam s příslušnými čísly terčů.

116.1.4 Dodatečné rány do nástřelu

Pro dodatečné zkušební střely se používají dodatečné  označené nástřelné terče.

116.1.5 Výměna terčů

Terče vyměňují střelci nebo pokud je to nutné organizací  určení asistenti.

116.1.6 Olověné desky

Olověné desky se musí vyměnit tehdy, jestliže otvory vstřelu  již nejsou bezvadné, nejméně ale po polovině
programu.

116.1.7 Podložka stanoviště

Změny podložky stanoviště střelcem jsou bez povolení jury  zakázány.

116.2 Soutěž družstev

116.2.1 Série

Soutěž družstev se koná na libovolný počet sérií.

116.2.2 Sektory

Střelecké stanoviště se dělí na sektory, které musí  obsahovat tolik terčů, kolik družstev se podílí na soutěži.
Každý tým musí být v každém sektoru zastoupen stejným počtem  střelců. Terče přidělí pro první sektor TK IAU
a v dalším  sektoru se přidělují analogicky.

Rozlosování probíhá nejpozději v předvečer soutěže a platí  pouze pro národ.

Pro jmenovité přidělení střelců je příslušný národní svaz.

116.2.3 Náhrada střelce v družstvu

Střelce v družstvu nelze po vystřelení prvního hodnoceného  výstřelu s výhradou vyšší moci nahradit (čl. 103.3).
Jestliže poslední bude jury přijato, může první náhradní  střelec v soutěži pokračovat tam, kde ji předcházející
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střelec přerušil s povolením předpokládaných zkušebních  výstřelů a s přídavkem času, který stanoví jury. Již
vystřelené hodnocené výstřely vypadlého střelce jsou platné.  Výsledek se počítá jen do soutěže družstev a
nikoliv do  soutěže jednotlivců.

117. Mezinárodní střelecký program

117.1 Určení

Na MS, KM a národních soutěžích se střílí v soutěžích  družstev a jednotlivců výhradně následující mezinárodní
střelecký program:

117.2 Počet výstřelů, poloha

muži: 60 výstřelů v poloze "vstoje"

ženy: 40 výstřelů v poloze "vstoje"

junioři: 40 výstřelů v poloze "vstoje"

117.3 Časový limit

Maximální doba střelby činí:

 muži: 135 minut

 ženy: 100 minut

 junioři: 100 minut

118. Mezinárodní střelnice

118.1 Převzetí

MS, KM, SP a KP se mohou konat jen na střelnici uznané IAU.  Zařízení přebírá člen představenstva IAU.
Organizátor musí  hradit cestovní náklady, pobyt a stravování delegáta IAU.

118.2 Podmínky

Mezinárodně uznaná střelnice musí splňovat následující  podmínky:

118.2.1 Vzdálenost střelby

Vzdálenost střelby činí 10 m s tolerancí Ż5 cm měřeno od  distanční značky na střeleckém stanovišti.

118.2.2 Distanční značka

Dobře viditelná a jednoznačná distanční značka u střelce.

118.2.3 Převýšení terče

Převýšení terče vůči stanovišti střelce činí nejméně 150 cm,  nejvýše 165 cm.

118.2.4 Střelecký prostor

Střelecký prostor je vymezen tak, že od středu terče je  z obou stran k dispozici 50 cm. (Platí pro terče ve
vzdálenosti 10 m.)

118.2.5 Hloubka stanoviště

Hloubka stanoviště má podle možnosti činit 4,50 m od  distanční značky.

118.2.6 Podlaha

Stabilní podlaha bez chvění pro stanoviště střelce.

118.2.7 Ohrazení

Ohrazení mezi střelcem a diváky.

Pro média má být za střelci podle možnosti k dispozici  koridor cca 1 metr.

118.2.8 Budova

Ze všech stran uzavřená budova se střechou a nutným  osvětlením a větráním.

118.2.9 Běžící terče

Ručně nebo elektricky poháněné běžící (pohyblivé) terče,  které může ovládat střelec. 
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118.2.10 Terče

Upevnění terče na dřevěné podložce s olověnou deskou ve  středu tloušťky nejméně 2 cm a průměru 5 cm u
kruhových  desek, příp. délka hrany 5 cm u kvadratických desek.

118.2.11 Podložka

Musí být položena pevná podložka tak, aby napínání kuší  nebylo nebezpečné.

118.2.12 Měření času

Pro stanovení oficiálního času musí být k dispozici dobře  viditelné hodiny s vteřinovou ručičkou.

Jury musí nahradit při případném zastavení oficiální hodiny  vlastním přídavným měřením času.

118.2.13 Bezpečnostní pokyny

Střelecké zařízení musí odpovídat také národním  bezpečnostním předpisům.

118.2.14 Povolení výjimky

Výbor exekutivy IAU může povolit výjimku, pokud je ještě  zaručen technicky bezchybný průběh akce.

119. Mezinárodní terče

119.1 Vlastnosti

Mezinárodní terče (kartonové) musí mít následující  vlastnosti:

tvar terče: kruhový černý střed na bílém čtyřhranném  podkladu rozměru 100/100 mm délky strany

velikost středu: průměr 30,5 mm

zásahové pole: průměr 45,5 mm dělené na 10 kruhů

odstup kruhů: 2,5 mm, průměr desítky = 0,5 mm

"mouche": otvor po střele se nesmí dotýkat  devítkového kruhu zevnitř

kvalita papíru: karton 250-300 g/cm2,  jednostranně bíle satinovaný

Terče musí být snadno vyměnitelné.

119.2 Povinnosti střelců

Střelec je sám zodpovědný za kontrolu počtu, správného  číslování a označení polohy jemu přidělených terčů.

Reklamace během a nebo po skončení soutěže ve smyslu tohoto  článku jsou neúčinné.

120. Nástřel

120.1 Pravidla

Dovolené zkušební výstřely se musí (libovolně nasazené)  střílet na pro ně určené a číslované nástřelné terče.

Dodatečné zkušební výstřely je možné povolit jen podle  článku 125.

121. Hodnocené terče

121.1 Počet zásahů v terči

Hodnocené výstřely se střílí na pro ně určené a číslované  hodnocené terče, přičemž na MS, KM, SP, KP a na
národních  soutěžích je povolený jen jeden výstřel na terč.

121.2 Zásah

Každý v soutěži vydaný výstřel buď s nebo bez vloženého  šípu/čepu je platný.

Výstřel platí jako vykonaný, jestliže napnutí oblouku bylo  uvolněno spouštěcím zařízením.

Kontrolované uvolnění oblouku pomocí nabíjecí tyče nebo  napínací páky je dovoleno.

121.3 Pravidla

Dále platí následující pravidla:

10



121.3.1 Výstřel na nesprávný terč

= hodnota sražená o 2 body

V terči je již jiný šíp a je zasažen:

= odražená střela jako viz čl. 121.3.4

Zásah střely nesprávně vystřelené jiným střelcem:

= znevýhodněný střelec může výstřel opakovat

121.3.2 Výstřel na nástřelný terč:

= hodnota sražená o 2 body

121.3.3 Výstřel nesprávným nebo cizím šípem:

platná hodnota

121.3.4 Odražená střela a/nebo vypadlý šíp:

= platná hodnota při zjistitelném otvoru po výstřelu

= nula jestliže hodnotu výstřelu nelze bezpečně zjistit

121.3.5 Výstřel s vadnou kuší nebo vadným šípem:

= platná hodnota až do ohlášení defektu vedení střelby

121.3.6 Výstřel po uplynutí času střelby

= nula

121.3.7 Více ran do nástřelu než je dovoleno:

= srážka 2 body za každý navíc vystřelený zkušební výstřel  z výsledku 1. průchodu příslušné soutěže

121.4 Nadpočetné zásahy I:

Vystřelí-li střelec na vlastní terč celkem jeden výstřel  navíc a je-li poslední výstřel nezjistitelný, srazí se mu
nejlepší zásah.

Při více výstřelech na vlastní terč se postupujte v tomto  smyslu.

121.5 Nadpočetné zásahy II:

Jestliže střelec vystřelí na svůj vlastní terč více výstřelů  než je požadováno nebo dovoleno a tyto jsou zřetelně
rozpoznatelné, vypadnou na následujícím kartonu stejné  polohy navíc vystřelené výstřely, protože tyto se
ohodnotí  na předcházejícím kartonu. Ihned se vyrozumí rozhodčí,

121.6 Zavinění rozhodčím

Jestliže z viny rozhodčího nebude terč vyměněn a tím střelec  vystřelí na vlastní terč příliš mnoho střel, tyto
zásahy se  ohodnotí jestliže na následujícím terči tyto střely  odpadnou.

122. Vyhodnocení zásahů, rovnost bodů

122.1 Hodnotící komise

Terče vyhodnocuje výhradně hodnotící komise.

122.2 Hodnota zásahu

Vyhodnotí se všechny otvory po střelách s nejvyšší hodnotou  zóny nebo v kruhu terče, který je tímto otvorem po
střele  zasažen.

Jestliže byla válcovou špičkou šípu zasažena oddělovací  linka mezi zónami hodnot (je tangentou), musí se zásah
ohodnotit vyšší hodnotou z obou vyhodnocovacích zón.

Takový zásah se vyhodnocuje kalibrem zásahů vloženým do  otvoru po střele.

122.3 Sporné hodnoty zásahů

Sporné hodnoty zásahů se musí zjistit s použitím kalibru  nebo jiné pomůcky, která je uznaná TK IAU (match).

U ovláných otvorů po střele se měří na střed otvoru.
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U naražených zásahů platí jako podklad pro měření  zjistitelný otisk na kartonu terče.

122.4 Rovnost bodů v hodnocení jednotlivců

122.4.1 Rovnost bodů v rámci prvních 10 v adí

V případě rovnosti bodů v rámci prvních 10 v pořadí se musí  rozdělení do pořadí zjistit následujícím způsobem:

1. Nejvyšším výsledkem poslední série desítek a porovnáním  série 10 výstřelů nazpět, až vznikne rozdíl.

2. Nejvyšším počtem desítek, devítek, osmiček atd.

3. Nejvyšším počtem vnitřních desítek.

4. Jestliže přesto trvá rovnost bodů musí se střelcům  přiřadit stejné pořadí.

122.4.2 Rovnost bodů od 11. v adí

Stejné bodové výsledky od 11. v pořadí se musí ocenit  stejným pořadím, přičemž odpovídající počet pořadí
zůstane  volný než se zapíše následující pořadí.

V rámci stejného pořadí se řadí podle jména podle latinské  abecedy.

122.5 Rovnost bodů při hodnocení družstev

122.5.1 Rovnost bodů v rámci prvních 3 v řadí

Rovnost bodů v rámci prvních tří v pořadí v soutěžích  družstev se rozliší tak, že se výsledky všech členů
družstva  sečtou a pak se ohodnotí podle postupu popsaného v čl.  122.4.1.

122.5.2 Rovnost bodů od 4. v adí

Při rovnosti bodů od 4. pořadí dojde k seřazení s použitím  národních zkratek obvyklých v IAU v latinské
abecedě.

123. Kuše

123.1 Povolené provedení

Povolené jsou volné kuše při zohlednění následujících  omezení:

123.1.1 Vzdálenost mezi průhledítkem dioptru a průhledítkem tunelu  max. 720 mm

123.1.2 Délka tunelu nosiče mušky max. 60 mm.

123.1.3 Délka tětivy

Maximální jmenovitý rozměr = 608 mm

Délka tětivy (včetně výrobních tolerancí a protažení) se  musí udržovat v dále uvedených rozměrech:

 jmenovitý rozměr +3% / -0,5%

jmenovitý rozměr 608 mm Winzeller

530 mm Wacker,

500 mm Wacker,

498 mm Schallberger & Inauen,

448 mm Schallberger & Inauen,

 Tento výčet není konečný.

123.1.4 Napínací síla luku 80 kg, tolerance 5%

123.1.5 Ramenní opěrka

Ramenní opěrka smí být přestavitelná od střední polohy  nahoru a dolů po 30 mm, doleva a doprava po 15 mm.
Smí se  vyklonit od vertikální osy max. o 15 .

Vysunovatelná ramenní opěrka je povolena.

123.1.6 Váha kuše max. 6,750 kg
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(včetně opěry ruky, výškového vyrovnání)

123.1.7 Nosný nebo smyčkový řemen nejsou dovoleny.

123.2 Korekční čočky

Korekční čočky se nesmí umístit na kuši, ale lze je výhradně  použít jako brýle.

Nekorigující tónovaná skla je možné na kuši umístit, musí  ale být umístěna tak, aby je vedení střelby kdykoliv
mohlo  zkontrolovat.

123.3 Zaměřovací dalekohled

Zaměřovací dalekohledy a optické pomůcky jsou zakázány.

124. Střely

124.1 Požadavané vlastnosti střel

Střely musí splňovat následující podmínky:

 - válec z oceli

 - průměr válce: 4,5 mm, tolerance +0/-0,05 mm

 - délka válce: min. 10 mm

 - hrany válec: nezaoblené - ostré

 - čelo válce: zaoblení max. 0,5 mm

 - Válec může mít závit, pokud tím nebude ovlivněno bezchybné  měření otvoru po střele.

125. Závady materiálu

125.1 Uznání závady

Při defektu kuše nebo šípu má střelec střelbu ihned přerušit  a uvědomit vedení střelby, které rozhodne podle
práva.

125.2 Délka přerušení

Při uznaném defektu nařídí jury přerušení měření času, jehož  délka celkem (bez zřetele na více defektů) nesmí
přestoupit  20 minut.

Trvání přerušení vyznačí jury na listu na stanovišti.

125.3 Defekty

Budou uznané jen viditelné defekty.

125.4 Nástřel při defektu kuše

Při defektu kuše má dotčený střelec nárok na 5 zkušebních  výstřelů v prodlouženém čase stanoveném jury.

125.5 Nástřel při defektu šípu

Při defektu šípu má dotčený střelec nárok na 5 ran do  nástřelu, ale bez prodloužení času.

126. Střelecké polohy

126.1 Poloha "vstoje"

Střelec musí stát absolutně volně. Nesmí se dotýkat ani  tělem ani oděvem nebo kuší svého okolí.

126.2 Výškové vyrovnání

Použití výškového vyrovnání (opěra ruky) je dovoleno (čl.  123.1.6)

126.3 Tříbodový dotyk

Pistolové držadlo nebo jej držící ruka se nesmí dotýkat paže  podpírající kuši (tzv. tříbodový dotyk).

126.4 Distanční značka

Špička nohy se smí dotýkat distanční značky.

126.5 Zalícení - opírání pažby
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Opírání ramenní opěrky pod střeleckým kabátem je zakázáno.

127. Oděv

127.1 Platnost

Přebírá se příslušně platný oděvní reglement UIT.

127.2 Pravidla

Reglement UIT musí být při kontrole oděvu předložen v  německém a v anglickém vydání.

128. Pomoc střelcům

Pomoc střelcům během soutěže není přípustná.

TK IAU může se souhlasem výboru exekutivy povolit asistenta.  Organizační výbor stanoví nasazení takových
pomocníků.

129. Disciplinární opatření

129.1 Instance

V případě provinění proti pravidlům nebo nařízením dohledu  na stanovišti nebo jury může jury střelce potrestat
následujícím způsobem:

129.1.1 Napomenutí

Napomenutí se oznamuje ukázáním žluté karty se slovem  "WARNING".

129.1.2 Varování se srážkou bodů

Varování se srážkou bodů z výsledku se oznamuje ukázáním  zelené karty se slovem "DEDUCTION" (srážka =
2 body).

129.1.3 Diskvalifikace

Diskvalifikace se oznamuje ukázáním červené karty se slovem  "DISQUALIFICATION".

129.1.4 Rozměry karet

Karty mají mít rozměry přibližně 70 mm x 100 mm.

129.2 Bodová srážka, diskvalifikace

Srážku bodů nebo diskvalifikaci může vyslovit pouze jury.

129.3 Porušení pravidel

Porušení pravidel jury zjišťuje následujícím způsobem:

129.3.1 zřejmé porušení pravidel

V případě zřejmého porušení pravidel (kuše, oděv, střelecká  poloha atd.) se musí nejprve udělit napomenutí, aby
střelec  měl možnost chybu napravit. Jestliže je to jakkoliv možné má  se napomenutí udělovat během tréninku
nebo během zkušebních  výstřelů.

Jestliže střelec neopraví chybu v průběhu stanovené doby,  musí se mu srazit dva body z jeho výsledku. Jestliže
střelec  ani pak chybu neopraví vysloví se mu diskvalifikace.

129.3.2 Skryté porušení pravidel

V případě skrytého porušení pravidel, jestliže tedy byla  chyba schválně zatajena, vyslovuje se okamžitá
diskvalifikace.

129.4 Nesportovní chování

Jestliže střelec jiného střelce nesportovním způsobem ruší v  době, kdy ten střílí, musí se mu srazit dva body. V
případě  opakování se mu musí vyslovit diskvalifikace.

129.5 Svědectví

Jestliže bude střelec požádán, aby takový případ vysvětlil,  a přitom vědomě a úmyslně podá nesprávné
informace, musí se  mu srazit dva body. V těžkých případech je možné vyslovit  diskvalifikaci.

129.6 Provinění proti bezpečnosti
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Jestliže střelec manipuluje s kuší nebezpečným způsobem nebo  se proviní proti jakémukoliv pravidlu
bezpečnosti, může jej  jury diskvalifikovat.

129.7 Oznámení napomenutí

Napomenutí musí být střelci sděleno tak jasně, že nevznikne  žádná pochybnost, že se jedná o oficiální
napomenutí. Není  ale bezpodmínečně nutné, aby jinému potrestání předcházelo  napomenutí.

129.8 Zpoždění soutěže

Jestliže jury věří, že střelec soutěž schválně zpozdí, aby z  toho získal nesportovní výhodu, musí střelce
napomenout. Za  každé podobné následné zavinění se musí od výsledku  chybujícího střelce odečíst dva body.

129.9 Protokol

Všechna porušení pravidel, tresty, chybné výstřely, defekty,  prodlužování času, opakovací výstřely, škrty
výstřelů atd.  musí pro znalost vyhodnocovací komise dozor na stanovišti  a/nebo člen jury jasně vyznačit a
zaprotokolovat v protokolu  stanoviště, na terči a na kartě výsledků.

129.10 Ohlašovací povinnost

Ve všech případech předpokládaných disciplinárních opatření  se musí neprodleně informovat vecoucí družstva a
pokud je to  možné vedoucí delegace.

Vedoucímu družstva se musí vymezit právo příležitosti  rozhovoru se střelcem. Střelec smí pro tento rozhovor
stanoviště opustit. Takový rozhovor se může uskutečnit buď  s nebo bez přítomnosti člena jury.

130. Stížnosti, protesty, odvolání

130.1 Stížnosti nebo reklamace

Při provinění proti reglementu a pravidlům soutěže může  vedoucí družstva nebo vedoucí delegace ihned a ústně
u vedení střelby podat stížnost z důvodu odstranění  zjištěných nesrovnalostí. Sbor rozhodčích má příležitost
ihned vyšetřit a při fundované (oprávněné) stížnosti  zajistit vhodná opatření.

130.2 Protest

Proti rozhodnutí sboru rozhodčích a hodnotící komise může  vedoucí delegace nebo jeho zástupce nejpozději do
20 minut  po zveřejnění výsledků podat při složení poplatku písemně  proti rozhodnutí jury protest. Jestliže bude
protest přijat  poplatek se vrací, jinak propadá ve prospěch IAU.

Jury má záležitost ihned prošetřit a při oprávněném protestu  vykonat vhodná opatření.

130.3 Odvolání

Proti rozhodnutí jury může vedoucí delegace ihned a písemně  podat žádost k odvolací jury (jury d'appel) IAU.
Odvolací  jury má záležitost ihned prošetřit a při fundovaném  (oprávněném) odvolání dojít k odpovídajícímu
rozhodnutí,  které je konečné. Právní cesta je vyloučena.

130.4 Složení odvolací jury

130.4.1 Mistrovství světa a kontinentální mistrovství

Odvolací jury se skládá z:

presidenta nebo vicepresidenta IAU a dvou členů, kteří jsou  podle možností také členy výboru exekutivy.

Členové odvolací jury nesmí během konání soutěže vykonávat  žádnou jinou funkci v národních svazech nebo v
organizačním  výboru.

130.4.2 Národní soutěže

Odvolací jury se skládá z:

Podle možnosti jak je uvedeno pod 103.4.1, jinak pověřeného  zástupce hostitelského národního svazu ve funkci
předsedy  a dvou zástupců zúčastněných svazů.

Členové odvolací jury nesmí během konání soutěže vykonávat  žádnou jinou funkci v národních svazech nebo v
organizačním  výboru.

131. Závěrečná ustanovení

131.1 Povolení výjimek

Pro povolení výjimky je ve všech případech předkládaného  reglementu příslušný výbor exekutivy IAU.
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131.2 Platnost

Tato soutěžní pravidla byla schválena TK match-divize  a výborem exekutivy dne 28. srpna 1993 v Bully les
Mines,  Francie.

Změny se provádějí podle čl. 13 statutu.

Soutěžní pravidla vstupují v platnost dnem 1. ledna 1994.

Pro výklad soutěžních pravidel je rozhodující německé znění.

Curych, 31. prosince 1993

president IAU: za TK-match:

Christopher Aston Werner Homberger

Wolverhampton/Velká Británie Curych/Švýcarskov
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