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PRAV|DLA oBLÉxÁttí
Platná pro jednorázové mistrovské závody pořádané Črc a utkání Ltigy

V prŮběhu mistrovských soutěží terčové a halové lukostřelby jsou střelci, kapitáni
a trenéři v takovém oblečení, které ukazuje profesionální a sportovní vzhled.

V prŮběhu soutěží se žádá oblečení:
- Pro ženy sukně, kalhotové sukně, dlouhé nebo krátké kalhoty, bl&zy nebo jiné

oblečení horní části těla.
- Pro muže dlouhé nebo krátké kalhoty, košile nebo trička s dlouhými nebo krátkými

rukávy.
- Sportovní oblečeníje povoleno.
- Dámské horní oblečení musí zakrývat oblast bránice při plném nátahu.
- Dlouhé kalhoty jsou v délce pod kotníky.
- Krátké kalhoty jsou v délce jako prsty natažené připažené ruky.
- Pánské horní oblečení musí zakrývat oblast bránice při plném nátahu.
- Svetry/vesty jsou povoleny.
- Denim jeans, nadměrné či pytlovité kalhoty, kapsáče nebo extra krátké kalhoty

nejsou povoleny.
- Všichni číenové družstva musí být oblečeni ve stejném týmovém oblečení.

Družstva mužŮ a žen mohou nosit rozdílný střih a barvu oblečení.
- Spodní díl oblečení (kalhoty, sukně) musí být bud'stejné barvy klubového dresu

nebo bílé či béžové barvy.

Na soutěžích v halové a terčové lukostřelbě musí mít střelci i trenéři uzavřenou
sportovní obuv v prŮOěnu celého závodu. Úlevy v obutíjsou povoleny pouze na základě
lékařského potvrzení,

Startovní číslo střelce nebo číslo pro vylučovací a finálová kola má být nápadně
připevněno a rná být při střílení viditelné po celou dobu.

Kapitáni a trenéři budou mít stelné oblečeníjako družstvo, pokud se při finálových
utkání pohybují v prostoru mezi střeleckou a čekací čarcu.

Pro mistrovské závody v terčové i halové lukostřelbě/ se na finálová utkání
vztahují tato pravidla (pro jednotlivce na střelecké čáře a pro družstva, kapitány a
trenéry v jejich vymezeném prostoru):

Pro střelce je povoleno:
- dva luky,
- jeden dalekohled se stativem,
- šípy a jeden lukostřelecký toulec,
- příslušenství, jak je uvedeno v pravidlech WA, Cást 2, Cl. 7.3.

Pro kapitány a trenéry je povoleno (pouze jeden pro střelce nebo družstvo):
- jedna ledvinka se střeleckým příslušenstvím pro střelce či družstvo,
- jeden dalekohled.

Následující věci nejsou při finálových utkání povoleny:
- deštníky či jiná ochrana,
- židle pro střelce, trenéry či činovníky (s výjimkou invalidních střelcŮ či trenérŮ,

kteří byli schváleni lékařskou komisí WA).
- tašky, ruksaky,
- fotoaparáty a videokamery,
- mobilní telefony nebo elektronické přístroje.
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DalŠí věci mají být umístěny do určeného boxu. V případě nepříznivého počasí, mŮže
být vhodná ochrana dodána pořadatelem.

V prŮběhu finálových utkání v terčové a halové lukostřelbě, musí být dalekohledy
upraveny tak, aby nejvyŠŠÍ Část dalekohledu nebyla vyšší než střelcova ramena.

NoŠení reprezentaČní oblečení i ieho části na tuzemských závodech zařazených v KLZ
není povoleno. Sankcí při porušení tohoto pravidla je nepřipuštění střelce k závodu bez
nároku na vrácení startovného. (usnesení VS 26.10.2013)

Při závodech pořádaných v ČtSie s platností od sezóny 2o77/2o7a zcela
zakázáno,,Camo" zbarwení/potisk na veškerém spottovním vybavení oblečení i
doplňcích, (usnesení VS 28.10,21,7).
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