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1. ÚČEL DOKUMENTU
1. Tento dokument popisuje způsob kontroly výstroje soutěžících, kteří se účastní soutěže.
Provádí se u každého soutěžícího před soutěží a také u náhodně vybraných soutěžících během
soutěže.

2. KONTROLA LUKOSTŘELECKÉHO NÁŘADÍ
1. Soutěžící nepředkládá na kontrolu nářadí (např. utěrka šípů, brýle, židle, ...). Předkládá
pouze povolené vybavení ve smyslu pravidel platných pro danou soutěž (luk, šípy, chránič
prstů, dalekohled). Každý rozhodčí používá svůj postup kontroly nářadí. Tento postup je třeba
respektovat. Rozhodčí nemá chytat kontrolovaný luk za madlo (rukojeť), nebo sám natahovat
tětivu luku.
2. Soutěžící podává resp. předkládá luk rozhodčímu tak, že ho drží oběma rukama za ramena
a tětivou nahoru směrem k rozhodčímu. Rozhodčí může luk vzít do rukou (drží ho za ramena
co nejblíže madlu, tětivou k sobě). Soutěžící rovněž předkládá ke kontrole šípy (kontroluje se
stejná délka šípů, stejné pírka / křidélka a končíky, stejný typ hrotu, označení šípu jménem
nebo iniciály) a chrániče prstů (rukavice, tabky), zda jsou bez jakýchkoliv pomocných značek.

3. MĚŘENÍ SÍLY LUKŮ NEBO RYCHLOSTI
1. Měření síly luku nebo rychlosti vystřeleného šípu provádí na požádání rozhodčího každý
kontrolovaný soutěžící v prostoru, který je k tomuto účelu rozhodčím vyčleněný. Tento
prostor je vybaven siloměrem, chronometrem a stojanem se záchytnou terčovnici.
2. Po kontrole může rozhodčí označit nářadí kontrolní známkou, která vizuálně potvrdí, že
zkontrolované nářadí je v souladu s pravidly soutěže.

4. ROZHODČÍ A JEHO PRAVOMOCI
1. Rozhodčí, s ohledem na charakter soutěže a její předepsaná pravidla, může mít za
povinnost i kontrolu oblečení a obuvi. Zejména s ohledem na bezpečnost při soutěži (reflexní
prvky na oděvu, uzavřená obuv).
2. Rozhodčí má právo zopakovat kontrolu i v průběhu soutěže, pokud bude mít podezření, že
používáte nářadí, které jste na kontrolu nářadí nepřinesly, nebo že jste na nářadí něco změnili
či upravili.
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