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11. fejezet

A versenyzők felszerelése
Ez a fejezet meghatározza, hogy milyen típusú felszerelés használata engedélyezett a versenyzők számára a World Archery versenyein.
A versenyző felelőssége a szabályoknak megfelelő felszerelés használata.
Bármely versenyző, akiről kiderül, hogy az általa használt felszerelés ellentétes a World Archery Szabálykönyvében szereplő
szabályokkal, annak ponteredményei törölhetők.
Az alábbiakban szerepelnek azon speciális előírások, amelyek az egyes fegyvernemekre vonatkoznak, ezeket követik a minden
fegyvernemre érvényes szabályok.
A 21. 21. fejezet-Paraíjászat alatt meghatározott szabályok csak az adott kategóriában érvényesek és precedens értékűek bármilyen
nézetkülönbség esetén.

11.1 Reflexes kategória
Reflexes kategóriában a következők engedélyezettek:
11.1.1 Tetszőleges típusú íj, amennyiben a céllövő íjászatban használt íj fogalmának és az itt leírt követelményeknek

megfelel. Az íj egy markolattal ellátott középrészből (nem átlövő típus) és két flexibilis karból (reflex) áll, amelyek
csúcsán az ideg megvezetésére egy-egy horony (fül) van kialakítva. Az íj használatához a karok csúcsánál található
bemélyedés között egyetlen ideggel kerül felajzásra. Lövés közben az egyik kéz a markolaton nyugszik, miközben a
másik kihúzza és tartja az ideget, majd old.
11.1.1.1 Többszínű középrész és márkajelzés a felső és az alsó kar belső felületén megengedett.

11.1.1.2 A középrészen lehet hátsó merevítés feltételezve, hogy az nem érintkezik folyamatosan a versenyző kezével vagy csuklójával.

11.1.2 Az ideg tetszőleges számú szálból állhat,
11.1.2.1 amely különböző színű szálakból állhat és a célnak megfelelően kiválasztott anyagból készülhet. Lehet rajta középbandázs a

húzó ujjak számára, egy középgöb, amelybe még tehető(k) bandázs(ok) a vesszővég beillesztésére és ennek a pontnak a
rögzítésére egy vagy két végrögzítő helyezhető fel, valamint az ideg mindkét végén egy-egy hurok, mellyel az íj végére
felfekszik annak felajzott állapotában. Ráadásként egy kiegészítő száj- vagy orrgöb felhelyezhető. A középbandázs teljes
kihúzáskor nem kerülhet a versenyző látóterébe. Az ideget nem szabad úgy kialakítani, hogy peephole (lyuk), jelölés
segítségével vagy bármilyen más módon megkönnyítse a célzást .

11.1.3 A kifutó, amely lehet állítható és adhat egynél több függőleges irányú támasztékot,
11.1.3.1 Bármilyen mozgatható nyomógombos, nyomópontos vagy nyomólapos megoldású oldaltámasz feltéve, hogy nem elektronikus

vagy elektromos működésű és nem nyújt semmilyen plusz segítséget a célzásban. A nyomáspont nem kerülhet 4cm-nél hátrébb
(belül) a markolat legmélyebb pontjától (pivot pont).

11.1.4 Egy húzáshosszjelző vagy kattintó lehet audio, tapintásos vagy vizuális feltéve, hogy nem elektromos vagy
elektronikus.

11.1.5 Irányzék használható a célzáshoz, de semmi esetre sem lehet egynél több ilyen eszköz az íjra szerelve.
11.1.5.1 Nem tartalmazhat prizmát, nagyítólencsé(ke)t, vagy bármilyen más nagyító eszközt, vízszintezőt, elektromos vagy elektronikus

eszközt és csak egy célzópontot tartalmazhat.

11.1.5.2 A célzókör vagy pont teljes hossza (cső, cső vagy alagút, gombostű, ill. más hasonló kinyúló elem) nem haladhatja meg a 2cm-
es hosszúságot, a cél irányában keresztülnézve rajta. Hosszú száloptika használata esetén annak 2cm után el kell hajlania a
szál másik vége felől, amely a versenyző látóvonalán kívül esik.

11.1.5.3 A célzás végett az íjra szerelt irányzék a szél okozta lövéseltérés igazítását és magasságállítást is lehetővé tesz. A következő
feltételeknek kell megfelelnie:

irányzékszár megengedett;
távolságjelölésekkel ellátott lemez vagy szalag felhelyezhető rá emlékeztetőként, de semmiképpen nem nyújthat más
segítséget.

11.1.6 Stabilizátorok és rezgéscsillapítók megengedettek az íjon.
11.1.6.1 Nem:

segíthetnek az ideg megvezetésében;
érhetnek hozzá semmihez az íjon kívül;
képezhetnek veszélyforrást vagy akadályt más versenyzőknek.

11.1.7 Bármilyen típusú vessző használható, amely megfelel a céllövő íjászatban a “nyílvessző” szó elfogadott elvének s
jelentésének, és ami nem okoz szükségtelen károsodást a céltáblában, vagy a vesszőfogóban.
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11.1.7.1 A nyílvessző hegyből, csőből, végből, tollazásból, és tetszés szerint díszítésből áll. A nyílvesszőcső átmérője
nem haladhatja meg a 9,3mm-t (a vessző végén levő takarómatrica (wrap) ebbe nem számít bele, amennyiben
az a vég vájatától - ahova beül az ideg - számítva maximum 22cm hosszúságban nyúlik a vessző hegye felé).
A hegy átmérője maximum 9,4mm lehet. Minden versenyző köteles valamennyi nyílvesszőjére a nevét, vagy
a nevének kezdőbetűit felírni, és a versenyző által bármely sorozatban kilőtt minden vessző mintázatának, a
tollak színezésének, valamint a végeknek és az esetleges díszítésnek ugyanolyannak kell lennie. Világító vég
(elektromosan/elektronikusan megvilágított vesszővég) nem megengedett.

11.1.8 Az ujjak védelémére az ujjak ragtapasszal leragaszthatók, használható lövőkesztyű (csuklóheveder megengedett),
ujjvédő vagy ezek kombinációja feltéve, hogy semmilyen eszközt nem tartalmaz, amely segít a versenyzőnek az ideg
kihúzásában, megtartásában és elengedésében.
11.1.8.1 Engedélyezett az ujjvédőhöz erősített álltámasztó a horgonyzást segítendő, támasz a hüvelykujj vagy a nem

húzó ujjak számára, ujjheveder az ujjakon, megakadályozandó az ujjvédő leesését, ujjak közötti távtartó a
vesszőnek az ujjakkal való nyomásának megakadályozására, valamilyen lap, amely segíti az ujjvédő
részeinek/rétegeinek egyben tartását, valamint ezen laphoz nyúlványok rögzíthetők a megfelelő kézhelyzet
biztosításához. Az ujjvédő bármilyen anyagból, és bármennyi rétegből állhat. Az ujjvédő semmilyen része
sem érheti át a kezet a hüvelykujj és az ujjak között, nyúlhat túl a csuklóízületen vagy akadályozhatja a
csukló mozgását. Az íjtartó kézen közönséges kesztyű, ujjatlan kesztyű vagy hasonló hordható, de nem
erősíthető az íj markolatához.

11.1.9 Kézi vagy állványos távcső és más vizuális segédeszköz használható a találatok ellenőrzésére:
11.1.9.1 feltételezve, hogy nem használható távbecslésre, valamint nem képeznek semminemű akadályt a többi versenyző számára.

11.1.9.2 Állványos látcső használatakor annak magasságát úgy kell beállítani, hogy az maximum a versenyzők hónaljáig érhet.

11.1.9.3 Szemüveg, lövész-, valamint napszemüveg használható. Ezek egyike sem tartalmazhat mikrolencsét, vagy hasonló eszközt és
nem lehet rajtuk semmilyen, a célzást segítő jelölés.

11.1.9.4 A nem célzó szem és/vagy annak szemüveglencséje, ha szükséges, letakarható, leragasztható vagy szemkendő használható.

11.1.10 Különböző tartozékok megengedettek:
11.1.10.1 beleértve a karvédőt, mellvédőt, csuklószíjat, ujjszíjat, övet, földre helyezhető vagy derékra csatolható tegezt.

A talpat/talpakat, vagy annak/azoknak egy részét megemelő eszköz használható, legyen akár a cipőhöz
erősítve, vagy sem, de csak akkor, ha nem képez akadályt más íjászok számára a lővonalban/karónál és ha
nem lóg túl 2cm-nél jobban a cipő szélein. Széljelző (nem elektromos, vagy elektronikus) lehet a
felszereléshez erősítve (pl. könnyű szalag).

11.2 Csigás kategória
A csigás íjak esetében a következő felszerelés használható. Mindenféle kiegészítő eszköz engedélyezett, amennyiben az nem
elektromos vagy elektronikus, nem veszélyezteti a biztonságot és nem akadályozza sportszerűtlen módon a többi versenyzőt.
11.2.1 A csigás íj, amelynek lehet átlövő típusú középrésze, amelynek a húzóereje mechanickusan állítható excentrikus

csigakerekek, és/vagy körhagyó emelők rendszerének segítségével. Az ideg(ek) vagy a kábelek az íj használatra kész
állapotában közvetlenül a csigákhoz, a reflexek fülébe, a kábelekhez vagy más részekhez csatlakoznak, az egyes
típusok kialakításától függően. Elektromos vagy elektronikus felszerelés nem megengedett.
11.2.1.1 A maximális húzóerő nem lehet több, mint 60 font.

11.2.1.2 Kábelvédők megengedettek.

11.2.1.3 Hátsó merevítés vagy párhuzamos kábelezés engedélyezett feltételezve, hogy az nem érintkezik folyamatosan a versenyző
kézfejével, csuklójával vagy íjtartó karjával.

11.2.1.4 Bármilyen típusú ideg használható, amelyen lehet több bandázsolt szakasz is a vesszővég beakasztására és tartalmazhat
kiegészítőket is, úgy mint ajakjelzés (szájgöb), orrgöb, peep-hole, peep-hole 'vonalban tartó' eszköz, elsütőfül, rezgéscsillapító,
idegsúly és bármilyen más engedélyezett kiegészítő, feltéve, hogy ezek egyike sem elektromos vagy elektronikus.

11.2.1.5 A kifutó (amely lehet állítható) vesszővel érintkező, feltámasztási pontja nem kerülhet 6cm-nél hátrébb (belül) a markolat
torkánál (pivot pont).

11.2.1.6 Bármennyi stabilizátor lehet az íjon feltéve, hogy az semmi mással nem érintkezik, kizárólag csak az íjjal.

11.2.2 A húzáshosszjelző vagy kattintó lehet audio, tapintásos vagy vizuális feltéve, hogy nem elektromos vagy elektronikus.
11.2.3 Irányzék szerelhető az íjra.

11.2.3.1 Amely a szél okozta lövéseltérés igazítását és magasságállítást is lehetővé teszi és amelyen lehet vízszintező és/vagy
nagyítólencsék és/vagy prizmák.

11.2.3.2 Az irányzék célzópontjaiban száloptika, és/vagy kémiai izzószál (fluoreszcens pálca) elhelyezhető. Az izzószálat be kell
burkolni, hogy ne zavarjon a többi versenyzőt.

11.2.4 Használható oldást segítő eszköz feltéve, hogy az semmilyen módon sincs az íjhoz rögzítve. Bármilyen típusú ujjvédő eszköz
használható.

11.2.5
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A következő korlátozások alkalmazandók:
_ 11.1.7.  és _ 11.1.7.1. ;
_ 11.1.8.1. ;
_ 11.1.9.  ahogy limitálja a _ 11.1.9.1. , _ 11.1.9.2. , és _ 11.1.9.3. ;
_ 11.1.10.1. ;
�"Peep Elimination" irányzék használható a csigás kategóriában feltéve, hogy az ilyen irányzék nem tartalmaz semilyen
elektromos vagy elektronikus eszközt.

11.3 Az alábbi felszerelések minden kategóriában tiltottak:
11.3.1 Bármilyen, a felszereléshez rögzíthető elektromos vagy elektronikus eszköz.

11.3.2 Bármilyen elektronikus kommunikációs eszköz, fejhallgató vagy a külső zajokat csökkentő eszköz a várakozóvonalon belül való
használata.
Azon elektromos eszközök, amelyek fiziológiai adatok ellenőrzésére szolgálnak, mint a csuklón hordható fitnesz eszközök, okosórák és
szívritmus-figyelő mellpánt, engedélyezettek; ezek adatai elektronikusan továbbithatóak a párosított eszközre, mindaddig, amíg a
versenyzőn levő ellenörző eszköz nem szembeötlő (pl. szemmozgás-figyelő eszköz, fejre szerelt EEG eszköz, stb.).
Mobil eszközök, úgy mint a mobiltelefon engedélyezettek a várakozóvonalon belül olyan programok futtatására, amelyek mindössze a
találatok értékének feljegyzését és azok lőlapon való helyének bejelölését teszik lehetővé a versenyző számára úgy, mintha egy
papírlapra jegyeznék fel ezen adatokat. Olyan szoftver használata, amely segít az irányzékállításban, az egész íjászpálya területén tilos
(amely magába foglal minden területet a lővanolon belül és azon kívül, egészen a nézők számára kijelölt területig).

11.3.3 A versenyzők felszerelése nem tartalmazhat semmilyen rejtőzködő (camouflage) színt.

11.4 Barebow kategória
Barebow kategóriában a következők engedélyezettek:
11.4.1 Tetszőleges típusú íj, amennyiben a céllövő íjászatban használt íj fogalmának és az itt leírt követelményeknek

megfelel. Az íj egy markolattal ellátott középrészből (nem átlövő típus) és két flexibilis karból (reflex) áll, amelyek
csúcsán az ideg megvezetésére egy-egy horony (fül) van kialakítva. Az íj használatához a karok csúcsánál található
bemélyedés között egyetlen ideggel kerül felajzásra. Lövés közben az egyik kéz a markolaton nyugszik, miközben a
másik kihúzza és tartja az ideget, majd old. A fentebb leírt íj a kifutó kivételével csupasz kell legyen, valamint (az íj-
ablakban) kiemelkedésektől, jelölésektől, felületi sérülésektől, réteges formáktól mentesnek kell lennie, amelyek célzó
segédpontként lennének használhatók. A leajzott íjnak az összes engedélyezett tartozékkal együtt át kell férnie egy
12,2 cm-es + 0,5 mm tűrésű belső átmérőjű gyűrűn, vagy lyukon.
11.4.1.1 Többszínű középrész és márkajelzés a felső és az alsó kar belső felületén megengedett. Ugyanakkor, ha az ablak látómezőbe

eső része olyan módon festett, ami segítséget adhat célzáskor, akkor az le kell takarni.

11.4.1.2 A középrészen lehet hátsó merevítés feltételezve, hogy az nem érintkezik folyamatosan a versenyző kezével vagy csuklójával.

11.4.2 Az ideg tetszőleges számú szálból állhat,
11.4.2.1 amely különböző színű szálakból állhat és a célnak megfelelően kiválasztott anyagból készülhet. Lehet rajta középbandázs a

húzó ujjak számára, alsó/felső vagy alsó és felső göb, amelybe szükség esetén még tehető(k) bandázs(ok) a vesszővég
beillesztésére és helyének meghatározására. A száj-vagy orrgöb nem engedélyezett. Az ideget nem szabad úgy kialakítani,
hogy peephole (lyuk), jelölés vagy bármilyen más módon megkönnyítse a célzást. A középbandázs vége teljes kihúzáskor nem
lehet a versenyző látóterében.

11.4.3 A kifutó, amely lehet állítható és adhat egynél több függőleges irányú támasztékot, engedélyezett.
11.4.3.1 Bármilyen állítható nyomógombos, nyomópontos vagy nyomólapos megoldású oldaltámasz feltéve, hogy nem nyújt

semmilyen plusz segítséget a célzásban. A nyomáspont nem kerülhet 2cm-nél hátrébb (belül) a markolat legmélyebb pontjától
(pivot pont).

11.4.4 Húzáshosszjelző eszköz nem engedélyezett.
11.4.5 Arc- és húrmértékes célzás (face-, string walking) engedélyezett.
11.4.6 Stabilizátorok nem megengedettek.

11.4.6.1 Rezgéscsillapítók használhatók. Ezek vagy gyárilag be vannak építve a középrészbe, vagy külön megvásárolható, közvetlenül
a középrészhez vagy súly(ok)hoz csatlakoztatható. A súly(ok) és rezgéscsillapító(k) bármilyen kombinációjának keresztül kell
férnie egy 12,2cm (+/-0,5mm) belső átmérőjű körön anélkül, hogy a rezgéscsillapítót el kelljen hajlítani a 12,2cm-es gyűrűn
való átféréshez. Gyári csuklós (szögben álló) csatlakozás(ok) megengedett(ek), de szögben álló konzolok vagy csatlakozók
nem. Súly(ok) és rezgéscsillapító(k) a markolat alatt és felett is elhelyezhetők, de semmilyen módon sem segíthetik a
versenyzőt a célzásban vagy a távbecslésben.

11.4.7 Bármilyen típusú vessző használható, amely megfelel a céllövő íjászatban a nyílvessző szó elfogadott elvének s
jelentésének, és ami nem okoz szükségtelen károsodást a vesszőfogóban.
11.4.7.1 A nyílvessző hegyből, csőből, végből, tollazásból, és tetszés szerint díszítésből áll. A nyílvesszőcső átmérője nem haladhatja

meg a 9,3mm-t (a vessző végén levő takarómatrica (wrap) ebbe nem számít bele, amennyiben az a vég vájatától - ahova beül
az ideg - számítva maximum 22cm hosszúságban nyúlik a vessző hegye felé). A hegy átmérője maximum 9,4mm lehet.
Minden versenyző köteles valamennyi nyílvesszőjére a nevét, vagy a nevének kezdőbetűit felírni, és a versenyző által bármely
sorozatban kilőtt minden vessző mintázatának, a tollak színezésének, valamint a végeknek és az esetleges díszítésnek
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ugyanolyannak kell lennie. Világító vég (elektromosan/elektronikusan megvilágított vesszővég) nem megengedett.

11.4.8 Az ujjak védelémére húzókesztyű, ujjvédő vagy ragtapasz használható feltéve, hogy semmilyen eszközt nem tartalmaz,
amely segít a versenyzőnek az ideg kihúzásában, megtartásában és elengedésében.
11.4.8.1 Az ujjak közötti távtartó a vesszőnek az ujjakkal való nyomásának megakadályozására használható. Engedélyezett az

ujjvédőhöz erősített álltámasztó a horgonyzást segítendő. A varrásnak méretben és színben egységesnek kell lennie. Jelölések
vagy vonalak lehetnek az ujjvédőn vagy az ujjvédő fémlapján. Ezen jelöléseknek egyformának kell lenniük méretben,
formában és színben és maximum kétféle hosszúságúak lehetnek. További feljegyzések nem engedélyezettek. Az íjtartó kézen
közönséges kesztyű, ujjatlan kesztyű vagy hasonló hordható, de nem erősíthető az íj markolatához.

11.4.9 Kézi vagy állványos távcső és más vizuális segédeszköz használható a találatok ellenőrzésére:
11.4.9.1 feltételezve, hogy nem használható távbecslésre, valamint nem képeznek semminemű akadályt a többi versenyző számára.

11.4.9.2 Szemüveg, lövész-, valamint napszemüveg használható. Ezek egyike sem tartalmazhat mikrolencsét, vagy hasonló eszközt és
nem lehet rajtuk semmilyen, a célzást segítő jelölés.

11.4.9.3 A nem célzó szem és/vagy annak szemüveglencséje, ha szükséges, letakarható, leragasztható vagy szemkendő használható.

11.4.10 Különböző tartozékok megengedettek:
11.4.10.1 beleértve a karvédőt, mellvédőt, csuklószíjat, ujjszíjat, övet, földre helyezhető vagy derékra csatolható tegezt. A talpat vagy

annak egy részét megemelő eszköz használható, legyen akár a cipőhöz erősítve, vagy sem, de csak akkor, ha nem képez
akadályt más íjászok számára a lővonalban/karónál és ha nem lóg túl 2cm-nél jobban a cipő szélein. Reflexhez erősíthető
rezgéscsillapító szintén engedélyezett.

11.5 Az olimpiai játékokon elektronikus kommunikációs eszköz a versenypályán nem megengedett, hacsak a rendezőbizottság nem
kéri.
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12. fejezet

A lövés rendje
12.1 Minden versenyző sorozatonként három vagy hat vesszőt lő ki, hacsak nincs másképp meghatározva.

Szabadtéren:
a hosszú távok, az olimpiai és a csigás rangsoroló fordulók hat vesszővel lövendők;
a rövid távok három vagy hat (világbajnokságon kötelezően) vesszővel lövendők;
az egyéni meccsek három vesszővel lövendők.

Teremben:
minden távolság három vesszővel lövendő;
az egyéni meccsek három vesszővel lövendők.

12.1.1 A teljes távú 1440-es forduló lelőhető egy, valamint két egymást követő napon is. Ha a forduló két nap alatt kerül megrendezésre, úgy a
két hosszabb táv lövendő az első, míg a két rövidebb táv a második napon, vagy fordítva.

12.1.2 A dupla 1440-es forduló egymást követő napokon kerül megrendezésre.

12.1.3 Az olimpia fordulót a _ 4.5.1.2. in 2. könyv pontban leírtak szerint kell lőni.

12.1.4 A csigás fordulót a _ 4.5.1.2. in 2. könyv pontban leírtak szerint kell lőni.

12.2 A versenyzőknek megadott időn belül kell kilőniük egy adott sorozatot.
12.2.1 A megadott idő előtt vagy után, vagy váltott lövés esetén az ellenfél lövőideje alatt kilőtt vessző esetén a versenyző elveszíti az adott

sorozat legmagasabb értékű találatát, ami nullaként (M) kerül beírásra.

12.2.2 Amennyiben egy versenyző azután lő ki egy vesszőt a versenypályán, véletlenül vagy szándékosan, hogy az indítóbíró hivatalosan
lezárta a belövést (ami a vesszők vesszőfogóból való kihúzása után van); vagy a távok vagy fordulók közötti szünetben, úgy ez azt
vonja maga után, hogy a versenyző elveszíti a következő értékelt sorozata legmagasabb értékű találatát.
A beíró minden találat értékét beírja (három vagy hat, a lövendő vesszők számától függően), de a legmagasabb érték levonásra kerül.
A beírón ezt a tényt egy bírónak és az érintett versenyzőnek alá kell írnia.

12.2.3 Technikai hiba vagy egészségügyi probléma esetén (a rangsoroló fordulóban), amit egy bíró vagy orvos igazol, plusz idő adható a
javítások, szükséges csere végrehajtására vagy az orvosnak a probléma megállapítására és annak eldöntésére, hogy a versenyző képes-
e segítség nélkül folytatni a versenyt. Az elmaradt lövések pótlására ugyanakkor maximum 15 perc áll rendelkezésre (követve a verseny
menetét és az időbeosztást), vagy két hatvesszős sorozat szabadtéren és három háromvesszős sorozat teremben, értelemszerűen. A
versenyző a lehető leghamarabbi alkalmas időpontban egy bíró felügyelete mellett kilövi az elmaradt vesszőket.
Világranglista verseny vagy nemzetközi multisport eseményen plusz idő nem adható technikai hiba vagy egészségügyi probléma esetén,
de az érintett versenyző elhagyhatja a lőállást a probléma megoldása érdekében és visszatérhet utána, hogy kilője a még hátralevő
vesszőit, amennyiben az a lövésidőbe még belefér. Csapatverseny esetén a csapat más tagja(i) időközben lőhet(nek).

12.2.4 Az erőnyerő és a meccs nélkül továbbjutó egyéni versenyzők és csapatok találatai nem kerülnek beírásra és a következő fordulóba
jutnak. Nemzetközi versenyeken az edzőpályán vagy a versenypálya versenyen nem használt részén gyakorolhatnak. Egyéb
versenyeken a számukra kijelölt táblán lőhetnek, amennyiben nincs más megfelelő gyakorlási lehetőség.

12.2.5 Erőnyerő esetén a versenypályán való gyakorlásra egyéni versenyben reflexes és barebow kategóriában maximum három szett, csigás
kategóriában maximum öt sorozat erejéig van lehetőség. Csapatverseny esetén mindez hat lövésben limitált (két lövés versenyzőként)
sorozatonként és maximum három szett a reflexeseknél, míg maximum négy sorozat a csigásoknál. Ha az említett mennyiségeknél többet
lő ki egy versenyző vagy egy csapat egy sorozatban azután, hogy egy bíró már felhívta erre a figyelmet, a versenyző vagy csapat
eltiltható a versenypályán való további gyakorlástól, de egy ilyen eset nincs befolyással a következő meccsre.

12.3 A versenyzők a sorozat megkezdésére figyelmezető jelzés után emelhetik fel az íjukat.
12.4 A mozgássérült versenyzőkön kivételével mindenki álló helyzetben lő mindenféle segítség nélkül, miközben törzsük

közvetlenül a lővonal felett helyzekedik el.
12.5 Egy kilőtt vessző semmilyen körülmények között sem lőhető ki újra.

12.5.1 Egy vessző nem kilőttnek tekinthető, amennyiben:
a vessző kiesik az íjból vagy ki lett lőve, de a vesszőcső egy része a lővonal és a 3 m-es vonal között található és biztos, hogy nem
kipattanó;
a lőlapot vagy a vesszőfogót elfújja a szél. A bírók az általuk megfelelőnek ítélt módon értékelik a találatokat és megfelelő időt
adnak a még megmaradt vesszők kilövésére. Amennyiben a vesszőfogó csak lecsúszik, a bírók belátásuk szerint döntenek a
teendőkről, ha egyáltalán szükség van rá.

12.6 Amíg a versenyző benn áll a lőállásban, nem eletronikus formában kaphat edzői információkat a csapatvezetéstől, amennyiben
ezzel nem zavarják a többi versenyzőt.

12.6.1 A csapatverseny során a csapat három versenyzője és az edző szóban segíthetik egymást attól függetlenül, hogy a lőállásban állnak
vagy sem. Lövés közben az edző kizárólag az edzői négyszögből segíthet.

12.7 Egyetlen versenyző sem érintheti meg más felszerelését annak engedélye nélkül. Súlyos esetek büntetést vonhatnak maguk
után.
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12.8 A dohányzás, beleértve az elektromos cigaretta használatát, nem engedélyezett a versenypálya területén.
12.9 Jelezni kell az indítóbíró felé, amennyiben valaki az íj kihúzására olyan technikát alkalmaz, amely a bírók véleménye szerint,

véletlen oldás esetén azt eredményezheti, hogy a vessző a biztonsági zóna vagy -eszközök (átlövési terület, háló, fal, stb.) mögé
száll. Ha egy versenyző a figyelmeztetés ellenére továbbra is ilyen technikát alkalmaz, a biztonság érdekében a vezetőbíró vagy
az indítóbíró felszólítja a lövés azonnali befejezésére és a pálya elhagyására.

12.10 Egyetlen versenyző sem húzhatja ki az íját akár vesszővel, akár vessző nélkül, kizárólag csak a lőállásban állva. Ha vessző van
az íjban, akkor a céltábla felé kell célozni, de csakis azután, hogy a versenyző megbizonyosodott afelől, hogy sem a tábla előtt,
sem mögötte nem tartózkodik senki sem.
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13. fejezet

A lövés rendje és ideje
13.1 Egy, kettő vagy szabadtéren maximum három versenyző lőhet ugyanarra a vesszőfogóra egy időben.

13.1.1 Ha négy versenyző lő párosával egy vesszőfogóra, a forgás a következő: AB-CD, CD-AB, AB-CD, stb.

13.1.2 A meccsek kivételével, a versenyzők lővonalon elfoglalt helyük közös megegyezés tárgya, amelyről az soron következő táv előtt értesítik
a bírókat.
Ha nem tudnak megállapodni, úgy az alábbi sorrendben kell beállniuk a lőállásba attól függően, hogy két, három vagy négy versenyző
lő ugyanarra a lőlapra:

az A versenyző lő a bal-, a B versenyző a jobb oldalon;
az A versenyző lő a bal oldalon, a B középen, míg a C a jobb oldalon;
az A és a C versenyző lő a bal-, a B és a D a jobb oldalon, ahol AB és CD felváltva lő.

Ha nem tudnak megállapodni, úgy az alábbi sorrendben kell beállniuk a lőállásba több lőlapra való lövés esetén:
amikor két versenyző lő két külön lőlapra: az A versenyző lő a bal-, a B a jobb oldali lőlapra;
amikor három versenyző lő három külön lőlapra: az A versenyző lő a bal oldali, a B a középső, a C a jobb oldali lőlapra;
amikor négy versenyző lő négy külön lőlapra: az A versenyző lő a bal felső, a B jobb felső, a C a bal alsó, a D a jobb alsó lőlara;
amikor négy versenyző lő négy külön vertikális lőlapra: az A versenyző lő az első, a B a harmadik, a C a második, a D a negyedik
lőlapra, ahol AB és CD felváltva lő.

Terem csapatversenyen, amikor háromszögű hármas célra lőnek a csapatok, a csapattagok bármilyen sorrendben, de minden vesszőt
külön célra kell kilőjenek.

13.1.3 A terem csapatversenyeken minden csapat számára két háromcélos lőlapot kell felhelyezni. Háromszögű hármas lőlap felhelyezése
esetén az alsó célok 130cm magasságban vannak a talajtól.

13.1.4 Egy csapatot a rangsoroló fordulókban a legjobb eredményt elérő három (vagy vegyes csapat esetén kettő) versenyző alkot, amennyiben
a csapatvezetés nem informálja a hivatalos eredményhitelesítőt (versenyirodát) vagy a vezetőbírót írásban, legalább tizenöt perccel a
következő fordulót megelőző belövés előtt arról, hogy egy másik, a rangsoroló fordulóban szintén szereplő versenyző lesz a csapat
tagja. Tagcsere esetén érmet csak a csapatversenyben is szereplő versenyző kap, a csak a rangsoroló fordulóban szereplő nem. A
szabály megszegése a csapat kizárását vonja maga után.

13.2 Világbajnokságokon, világkupa fordulókon és egyéb fontos nemzetközi versenyeken:
13.2.1 Az egyéni verseny reflexes-, barebow-, csigás- és terem meccs fordulóiban:

A selejtező/döntő fordulók első meccsén a kiesési tábla (fésű) felső ágán levő versenyző lő a bal oldalon az adott meccsen. A
bal/jobb oldali pozíció minden meccs esetén a fésű szerint alakul (ld. (see image 1: Páros kiesési tábla 1A (104 versenyző,
erőnyerő lehetséges))). A lőállásbeosztásról a verseny minden fázisában a rendező maga dönt.
Az 1/48-ad, az 1/32-ed, az 1/24-ed és az 1/16-od (teremben is) selejtező fordulókban egy vesszőfogóra lőhet két versenyző, az
1/8-ad selejtező fordulóban minden versenyző külön vesszőfogóra lő. A versenyzők maguk mennek a céltáblákhoz értékelni a
találatokat és kihúzni a vesszőket.
A döntő fordulókban (egyéni meccsek, váltott lövés) minden versenyző külön céltáblára lő és nem vesz részt a találatok
értékelésében és a vesszők kihúzásában. Minden versenyző megjelöl egy megbízottat, aki ellenőrzi a találatok értékelését és kihúzza
a vesszőket. A vesszőket a második sorozat/szett befejezésétől kezdve minden sorozat/szett után vissza kell vinni a versenyzőnek.
Az egyéni meccseken, váltott lövés esetén a rangsorolóban jobb helyezést elért versenyző dönt, ki kezdje az első sorozatot/szettet.
Reflexes és barebow kategóriában az alacsonyabb szett pontszámmal, csigás kategóriában az alacsonyabb összesített pontszámmal
rendelkező versenyző kezdi a következő sorozatot. Amennyiben döntetlen az állás, úgy a meccset kezdő versenyző kezdi a következő
sorozatot/szettet, vagy lő elsőként szétlövéskor.
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Image 1: Páros kiesési tábla 1A (104 versenyző, erőnyerő lehetséges)

13.2.2 Csapatversenyen (mindkét csapat egyidőben lő):
A bal/jobboldali pozíció követi a fésűt. A felső ágon levő csapat minden meccsen a bal oldali táblára lő. A táblakiosztás a verseny
minden szakaszában a rendező által meghatározott;
mindkét csapat minden versenyzője az 1 m-es vonal mögül kezd el minden sorozatot. Az első versenyző csak akkor lépheti át az 1m-
es vonalat, miután az indítóbíró elindította a sorozatot a megfelelő jelzéssel;
a csapattagok mindegyike két-két vesszőt lő ki, az általuk szabadon meghatározott sorrendben;
egy versenyző beáll a lőállásba, míg a másik két csapattag az 1m-es vonal mögött marad. Egyidőben maximum egy versenyző
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tartózkodhat az 1m-es vonal mögött;
A kerekesszékes versenyzők az egész meccs során a lővonalon maradhatnak. Ők egyik kezük fej fölé emelésével jelzik, hogy
befejezték a lövést (ld. 21. 21. fejezet-Paraíjászat).
A lőállásba beálló versenyzők csak akkor vehetik ki a vesszőjüket a tegezből, amikor beálltak a lőállásba.
Csigás csapatversenyen a versenyzők csak akkor akaszthatják rá az oldógépet az idegre, amikor beálltak a lőállásba és a sorozat
kezdetére figyelmeztető jelzés megtörtént. Amikor egy versenyző benn áll a lőállásban és már megkapta a sorozat kezdetére
figyelmeztető jelzést, az oldógép ráakasztható az idegre függetlenül attól, hogy betöltötte-e már a vesszőt vagy sem. Ez a korlátozás
nem vonatkozik azon para versenyzőkre, akiknek a klasszifikációja engedélyezi a száj-oldógép használatát, amely folyamatosan
az ideghez van rögzítve.
A csapatversenyek szabályainak megszegése a 15. 15. fejezet-A szabályok megszegésének következményei pontban leírtak
szerint kezelendő.

13.2.3 A csapatverseny döntő fordulóiban (ekkor a csapatok felváltva lőnek):
Mindkét csapat minden versenyzője az 1 m-es vonal mögül kezd el minden sorozatot.
A rangsoroló fordulóban jobb helyezést elért csapat dönt, ki kezdje az első sorozatot. Reflexes és barebow kategóriában az alacsonyabb
szett pontszámmal, csigás kategóriában az alacsonyabb összesített pontszámmal rendelkező csapat kezdi a következő sorozatot/szettet.
Amennyiben döntetlen az állás, úgy a meccset kezdő csapat kezdi a következő sorozatot.
A csapattagoknak minden lövés után váltaniuk kell egymást, azaz minden csapattag egy lövést ad le a forgás minden fázisában.
Amikor az első csapat kilőtte a három vesszőt (kettőt vegyes csapat esetén) és a versenyző visszatért az 1m-es vonal mögé, akkor állítják
le az órát, mutatva a még rendelkezésre álló időt.
Amikor a második csapat órája elindul, akkor lépheti át az 1m-es vonalat az első versenyzője és kezdheti meg a lövést.
Ez addig ismétlődik, amíg mindkét csapat ki nem lőtte a hat vesszőt (négyet vegyes csapat esetén) vagy le nem telt az idő.
Szétlövés esetén a meccset kezdő csapat lő elsőként, és a csapatok vesszőnként váltva egymás között lövik ki a három-három vesszőt.

13.3 Más versenyeken:
13.3.1 Az olimpiai- és a csigás meccs fordulókban a _ 13.2.  pont alattiakat az alábbi kivételekkel:

az 1/8-ad selejtező fordulóban a rendező lövethet két versenyzőt egy céltáblára. A versenyzők kimennek a céltáblához értékelni a
találatokat és kihúzni a vesszőket.
Az 1/4-ed döntő fordulóban céltáblánként egy versenyző lő. A rendező döntésének megfelelően a meccsek lelőhetők egy időben is.
Ebben az esetben a versenyzők kimennek a céltáblához részt venni a találatok értékelésében és a vesszők kihúzásában. Ha nincs
elegendő visszaszámláló óra minden meccset külön mérni, akkor az indítóbíró együtt kezeli a meccseket.
Minden más döntő fordulóban (egyéni meccsek, váltott lövés) minden versenyző külön céltáblára lő és nem megy ki a céltáblához
részt venni a találatok értékelésében és a vesszők kihúzásában. Minden versenyző megjelöl egy versenyzői megbízottatt, aki
ellenőrzi a találatok értékelését és kihúzza a vesszőket. A vesszőket a második sorozat befejezésétől kezdve minden sorozat után
vissza kell vinni a versenyzőnek.

13.4 Lövésidő és időkorlátok:
13.4.1 Az egy sorozat lelövésére rendelkezésre álló időt a sorozatban kilövendő vesszők száma határozza meg, ahol:

20mp engedélyezett vesszőnként az egyéni váltott lövéses, és minden csapat- és vegyescsapat verseny fordulóban, beleértve a
szétlövést is;
30mp engedélyzett vesszőnként az egyéni versenyben a rangsoroló során, azon olimpiai és a csigás fordulóban, amikor nem
felváltva lőnek, beleértve a szétlövést is;
minden egyéni para íjász fordulóban az időkorlátot 10mp-cel ki kell tolni az összes, fentebb említett esetben.

13.4.1.1 Világranglista versenyeken:
20mp engedélyezett vesszőnként az egyéni váltott lövéses, és minden csapat- és vegyescsapat verseny fordulóban,
beleértve a szétlövést is;
30mp engedélyzett vesszőnként az egyéni versenyben a rangsoroló során, azon olimpiai és a csigás fordulóban, amikor
nem felváltva lőnek, beleértve a szétlövést is;
minden egyéni para íjász fordulóban, paraíjász világranglista versenyeken, az időkorlátot 10mp-cel ki kell tolni az
összes, fentebb említett esetben.

13.4.1.2 Átmeneti szabály minden más versenyre, 2023. március 1-jéig:
20mp engedélyezett vesszőnként az egyéni váltott lövéses (30mp para-íjászatban), és minden csapat- és vegyescsapat
verseny fordulóban, beleértve a szétlövést is;
40mp engedélyzett vesszőnként az egyéni versenyben a rangsoroló során, azon olimpiai és a csigás fordulóban, amikor
nem felváltva lőnek, beleértve a szétlövést is.

13.4.2 Az időkorlát kivételes esetekben kitolható.

13.5 Vizuális és akusztikus időjelzés.
13.5.1 Amikor a lövésidő fényekkel kontrollált (kivéve az olimpiai, a csigás és a terem fordulók döntő fordulóit):

PIROS
Az indítóbíró két hangjelzéssel figyelmezteti az érintett versenyzőket (AB, CD, vagy mind a három versenyző, ahogy alkalmas) a lőállás
együttes elfoglalására (kivéve a csapat fordulókat).
ZÖLD
A fény 10 másodperc után zöldre vált és az indítóbíró egy hangjelzéssel jelzi a lövési idő kezdetét.
SÁRGA
Ezt a figyelmezető jelzést az időhatár lejárta előtt 30 másodperccel kapják meg a versenyzők, kivéve az olimpiai, a csigás és a terem
fordulók döntő fordulóit, amikor a versenyzők felváltva lőnek.

Version 2022-09-01 - EN Release 2022-08-19 18:31:48 - HU Release 2022-08-22 23:40:14 Page 12 / 50



PIROS
Ez jelenti, hogy lejárt a lövésidő (ld. _ 13.4. ) és két hangjelzés figyelmeztet a lövés befejezésére még akkor is, ha a versenyzők nem
lőttek ki minden vesszőt. Minden, esetleg még a lőállásban tartózkodó versenyzőnek azonnal vissza kell térni a várakozóvonal mögé.
Amennyiben még nem lőtt a teljes mezőny, úgy a soron következő versenyzők beállnak a lőállásba és megvárják a lövés megkezdését
engedélyező zöld fényjelzést. Az egész eljárás addig ismétlődik, míg mindenki nem lőtt. Amikor hat vessző két háromvesszős sorban
kerül kilövésre, a fenti eljárás még a találatok értékelése előtt ismétlődik. Amint a piros fény megjelenik a kívánt számú vesszők kilövése
után, három hangjelzés figyelmeztet a találatok értékelésének kezdetére.

13.5.2 Amikor a lövés táblákkal kontrollált: két tábla szükséges az elválasztó sávban úgy, hogy ugyanaz az oldala (csupa sárga vagy zöld) van
egy időben mind a női, mind a férfi versenyzők felé fordítva. A SÁRGA színű oldal lesz a versenyzők felé fordítva figyelmeztetésül,
amikor már csak 30 másodperc van hátra a lövésidőből. Minden más esetben a tábla ZÖLD színű oldala néz a versenyzők felé.

13.5.3 Amint minden versenyző befejezte a lövést és üres a lővonal, meg kell adni a megfelelő jelzést a cserére vagy az értékelésre, hacsak nem
informálták arról a bírókat, hogy még vannak versenyzők, akik nem lőtték ki minden vesszőjüket.

13.5.4 Ha egy időben egynél több meccs zajlik ugyanazon a pályán váltott lövéssel, nem kell minden egyes lövési periódus kezdetét
hangjelzéssel jelezni, kivéve a meccs kezdetét jelzőt.

13.6 Egyetlen versenyző sem állhat be a lőállásba, amíg a megfelelő jelzést meg nem kapták.
13.6.1 10 másodperc áll a versenyzők rendelkezésére a lővonal elhagyására és a soron következőknek annak elfoglalására. Ezt két hangjelzés

és piros fény jelzi.

13.6.2 Egyéni váltott lövéses verseny esetén a versenyzőknek a 10mp-et jelző jelzés alatt foglalják el helyüket a lőállásban. A 10mp leteltével
egyetlen hangjelzés figyelmeztet a 20 mp-es lövésidő kezdetére a meccsen elsőként lövő számára vagy a 30mp-es lövésidő kezdetére
paraíjász versenyen. Amint az első vesszőt kilőtték és az eredmény megjelent az eredményjelzőn vagy lejárt a lövésidő, a visszaszámláló
óra az ellenfél számára elkezdi számolni a 20- vagy a 30mp-es lövésidőt az egy vessző kilövésére. A meccs résztvevői addig folytatják a
felváltva való lövést, figyelve a visszaszámláló óra vizuális jelzéseit amíg mindegyik versenyző ki nem lőtte a három vesszőjét, vagy
amíg az egyik versenyző biztos nem lesz benne, hogy már nem nyerheti meg a meccset. A vesztésre álló versenyző elhagyhatja a lőállást,
hogy gratuláljon ellenfelének a győzelemhez.
Ha lejár az idő, hangjelzés figyelmezteti a másik versenyzőt/csapatot az ő idejének kezdetére, vagy a szett/sorozat végére.

13.7 Ha egy sorozat során a lövést bármilyen ok miatt fel kell függeszteni, a fennmaradó időt a következők szerint kell korrigálni:
13.7.1 30 (váltott lövés esetén 20) másodperc áll rendelkezésre vesszőnként az egyéni olimpiai, csigás és terem meccs fordulókban.

13.7.2 Csapatverseny során, amennyiben a lövés felfüggesztésre kerül és több a hátralevő idő, mint a még kilövendő vesszők száma szorozva
20 másodperccel vesszőnként és erről a(z indító)bíró is megbizonyosodik, akkor a lövés arról az időről folytatódik. Egyébként a csapat
minden, még kilövendő vesszőjére kap 20 másodpercet. Mindkét esetben a lővonalról folytatódik a lövés.

13.8 Amennyiben egy versenyző a verseny megkezdése után érkezik, úgy az addig lelőtt vesszőket elveszíti, kivéve akkor, ha a vezetőbíró vagy a
megbízottja meggyőződött róla, hogy a késés a versenyző önhibáján kívüli okok miatt történt. Ebben az esetben a táv befejezése után a
versenyzőnek lehetősége van pótolni az elmaradt lövéseket, de semmilyen körülmények között sem többet 12 vesszőnél. Az olimpiai, a csigás vagy
a terem meccs fordulókban nincs lehetőség lövések pótlására.

13.9 A lövés ideje alatt csak azok tartózkodhatnak a lővonalon, akik épp lőnek, illetve a mozgássérült versenyzők.
13.9.1 Minden más versenyző, a felszerelésével együtt a várakozóvonal mögött tartózkodik. Amint egy versenyző kilőtte minden vesszőjét,

azonnal vissza kell térnie a várakozóvonal mögé. A versenyző a lővonalon hagyhatja a háromlábú távcsövét feltéve, hogy az nem
képez semminemű akadályt a többi íjász számára.
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14. fejezet

Találatok értékelése
14.1 Beíró személyek állnak rendelkezésre megfelelő számban biztosítandó, hogy minden céltáblára jusson egy.

14.1.1 Ezek a beírók lehetnek a versenyzők, amikor egynél többen lőnek egy céltáblára. Egy beíró lesz kijelölve minden céltáblánál.

14.1.2 Minden sorozatot/szettet a találatok értékelése követ.

14.1.3 A beírók a találatokat csökkenő sorrendben írják be a beíróba aszerint, ahogy azt a versenyzők (vagy a versenyzők küldöttei) maguk
bemondják. A táblára lövő többi versenyző eközben ellenőrzi a bemondott találatokat és bármilyen nézeteltérés esetén bírót hívnak, aki
meghozza a végleges döntést.

14.1.4 A selejtező olimpiai, csigás és terem fordulókban a találatok értékét a versenyző mondja be. Ellenfele eközben ellenőrzi a bemondott
találatokat és bármilyen nézeteltérés esetén bírót hívnak, aki meghozza a végleges döntést.

14.1.4.1 Minden szettben egy versenyző maximum 30 pontot érhet el (három lövésből). A magasabb pontszámot elért versenyző két
szettpontot kap; azonos pontszám esetén mindkét versenyző egy-egy szettpontot kap.

14.1.4.2 Amint az egyik versenyző eléri a 6 szettpontot (6-ot a lehetséges 10-ből) egy öt szettig tartó meccsen, ő tekintendő a meccs
győztesének és jut a következő fordulóba.

14.1.5 Az olimpiai és a vegyes csapat selejtező vagy döntő fordulóiban, amikor a csapatok egyszerre lőnek, a találatokat a csapat egyik tagja
diktálja be. Az ellenfél csapatának egyik tagja minden találat értékét ellenőrzi és nézeteltérés esetén hívja a bírót, aki meghozza a
végleges döntést.

14.1.5.1 Egy csapat egy szettben maximum 60 pontot érhet el és egy vegyes csapat pedig maximum 40-et (két vesszőt lő ki minden
csapattag). Az adott sorozatban magasabb pontszámot elért csapat kap két szettpontot; azonos pontszám esetén mindkét csapat
egy-egy szettpontot kap.

14.1.5.2 Amint az egyik csapat eléri az 5 szettpontot (5-öt a lehetséges 8-ból) egy négy szettig tartó meccsen, az a csapat tekintendő a
meccs győztesének és jut a következő fordulóba.

14.1.6 A selejtező és a döntő fordulókban, váltott lövés esetén, a találatok értéke azok kilövésének sorrendjében kerül beírásra a beíró által.
Ezen nem hivatalos értékeket a céltáblánál történő hivatalos értékeléskor a versenyző küldötte szükség esetén ellenőrzi. A találatok
értékének jóváhagyása érdekében, a céltáblabíró csökkenő sorrendben felolvassa azokat a céltáblánál és ha változik valamely beírt
érték, aláírja.
Terem verseny esetében, amennyiben hármas lőlapra lőnek a versenyzők, a célok bármilyen sorrendben meglőhetők, de ha bármelyik
célban egynél több vessző van, akkor mindkettő (vagy az összes) az adott sorozat/szett részét képezi, de csak a legalacsonyabb értékű
találat kerül beírásra. A másik/többi vessző ugyanabban a célban nullaként kerül beírásra. A legkülső, kék színű 6-os találati zónán
kívüli találatok nullaként kerülnek beírásra.

14.1.7 A versenyzők megbízhatják a csapatvezetőjüket vagy más versenyzőt a saját céltáblájukon, hogy értékelje a találataikat és húzza ki a
vesszőket feltéve, hogy ők maguk nem mennek ki a céltáblához (pl. mozgássérült versenyzők).

14.2 A vessző a vesszőcsőnek a lőlapban elfoglalt helye szerint kerül értékelésre. Amennyiben a vessző két színt érint vagy
bármely, két színt elválasztó vonalat érinti, úgy a magasabb találatot kapja a vessző a két érintett találati zóna közül.

14.2.1 Hozzáérni mind a vesszőkhöz, mind a lőlaphoz vagy a vesszőfogóhoz csak az adott táblához tartozó összes találat beírása után szabad
(see _ 14.2.1. ).

14.2.2 Ha a vesszők száma a kívántnál több a vesszőfogóban vagy annak közelében, esetleg a lövés vonalában, akkor csak a három
legalacsonyabb (vagy hat, helyzettől függően) érték kerül beírásra. Az ezen vétséget ismételten elkövető versenyzők vagy csapatok
kizárhatók a versenyből.

14.2.2.1 Csigás csapatmeccs esetén a célok tetszőleges sorrendben lőhetők meg, de amennyiben egy célban háromnál (vegyes csapat
esetén kettőnél) több vessző van egy célban, úgy minden találat az adott sorozat részét képezi és csak a három (vegyes csapat
esetén kettő) legalacsonyabb értékű találat kerül beírásra. A másik/többi vessző ugyanabban a célban nullaként kerül
beírásra. A legkülső, kék színű 5-ös találati zónán kívüli vesszők nullaként kerülnek beírásra.

14.2.3 Amennyiben a lőlap egy része hiányzik, beleértve két színt elválasztó vonalat vagy két szín találkozását, vagy ha az elválasztó vonalat
elnyomta egy vessző, úgy egy képzeletbeli körvonalat figyelembe véve kell értékelni bármely, az adott területen található vesszőt.

14.2.4 A lőlap találati zónáiban értékelt és onnan kihúzott vesszők helyét minden esetben megfelelő módon jelölni kell.

14.2.5 Azon becsúszott vesszőket, amelyeknek nem látszik a vége a lőlapon, csak bíró értékelheti.

14.2.6 Egy vessző eltalálva:

14.2.6.1 a céltáblát és abból kipattan vagy lelóg, akkor, kipattanó esetén az általa a lőlapon hagyott nyomnak megfelelően értékelendő
feltéve, hogy minden lyuk be van jelölve és egy jelöletlen lyuk vagy nyom található; lelógó vessző esetén a helyzetének
megfelelően értékelendő.
Kipattanó vagy lelógó vessző esetén:

minden, az adott vesszőfogóra lövő versenyző félbehagyja a lövést, de a lőállásban marad és bírót hív;
amikor minden, a lőállásban álló versenyző befejezte a sorozatot, vagy letelt az idő, a helyzetnek megfelelően, az
indítóbíró félbeszakítja a versenyt. A versenyző a kipattanó vagy lelógó vesszővel, kimegy a céltáblához egy bíróval, aki
megkeresi a kipattanó találat nyomát, feljegyzi annak vagy a lelógó vesszőnek az értékét, kihúzza a lelógó vesszőt a
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táblából és bejelöli a találat helyét. A bíró a későbbiekben részt vesz az adott sorozat találatainak értékelésében. A
kipattant vagy lelógó vesszőt a vesszőfogó mögött kell hagyni az adott sorozat beírásának befejezéséig. Amint a pálya
szabad, az indítóbíró megadja a jelet a kipattant vagy lelógó vesszőben érintett táblára lövőknek a lövés folytatására;
ezen versenyzők befejezik a három- vagy hatvesszős sorozatot, mielőtt az általános lövés vagy beírás folytatódik. Más
versenyző nem állhat be a lővonalra.

14.2.6.2 Ha egy vessző teljesen átmegy a vesszőfogón, akkor feltéve, hogy minden találat be lett jelölve, valamint, hogy a lőlapon egy
jelöletlen lyuk található, úgy a vessző az adott lyuk értékének megfelelően kerül beírásra.

14.2.6.3 Ha egy vessző eltalál egy másikat annak végénél és benne marad, úgy annak a vesszőnek az értékét kapja meg.

14.2.6.4 Másik vessző, de az lecsúszik az eltalált végéről és beleáll a céltáblába, az ott elfoglalt helye szerint értékelendő.

14.2.6.5 Másik vessző, de visszapattan az eltalált végéről, az eltalált vessző értékének megfelelően értékelendő feltéve, hogy a
megsértett vessző meghatározható.

14.2.6.6 Egy találat, másik céltáblában, mint a versenyző sajátja, a sorozat részeként veendő figyelembe és nullaként kerül beírásra.

14.2.6.7 A legkülső találati zónán kívüli találatot nullaként kell beírni.

14.2.7 Egy olyan vessző, ami a lövés vonalában vagy a vesszőfogó mögött van és amelyet a versenyző kipattanónak vagy becsúszottnak állít,
elsőként, a bíró(k) véleménye alapján, a vesszőfogót kellett, hogy érintse. Ha a lőlap találati zónáiban egynél több jelöletlen lyuk
található egy kipattanó vagy becsúszott vessző után, úgy a legalacsonyabb, a találati zónákban levő lyuk értéke kerül beírásra, hacsak
nincs egyértelmű fizikai bizonyíték az érintett vessző pontos találati helyére vonatkozóan.

14.2.8 Az olimpiai, a csigás és a terem meccs fordulókban kipattanó, becsúszó vagy lógó vessző esetén sem áll le a verseny.

14.2.9 A nulla értékű találat „M”-ként kerül beírásra.

14.3 Az indítóbíró, mielőtt bármi jelzést is adna a lövés folytatására, megbizonyosodik afelől, hogy a beírás után nem maradt
vessző a vesszőfogókban.

14.3.1 Ha véletlenül vesszők maradnak egy vesszőfogóban, a lövés akkor sem szakad félbe. A versenyző ilyen esetben más vesszőkkel lövi le a
következő sorozatot, vagy a táv lelövése után pótolja az elmaradt sorozatot. Egy bíró részt vesz az adott sorozat értékelésében, és a
vesszők kihúzása előtt megbizonyosodik róla, hogy az előző sorozatból bennmaradt vesszőket beírták-e.

14.3.2 Amennyiben egy versenyző ottfelejti néhány vesszőjét, pl. a céltábla körül a földön, úgy lőhet más vesszőkkel feltéve, hogy a lövés
megkezdése előtt erről értesíti a bírókat.

14.4 A beírólapokat a versenyző és a beíró aláírja, a versenyző ezzel elismeri minden találat értékét, az összesített eredményt, a
10-es és az X-es (vagy teremben a 9-es) találatok számát. Ha a beíró részt vett a lövésben, úgy az ő beírólapját egy másik,
ugyanarra a céltáblára lövő versenyző írja alá.

14.4.1
Minden táblánál két beírólap van, amelyek közül az egyik lehet elektronikus. Bármilyen, az elektromos és a papír beírólap közötti
eltérés esetén a papír alapú beírólapon szereplő adatok tekintendők a helyesnek.
A szervezők nem kötelesek elfogadni vagy jegyzőkönyvezni az olyan beírólapokat, amelyek nem lettek aláírva, nem tartalmazzák az
összesített eredményt és/vagy a 10-esek és/vagy az X-esek (vagy teremben a 9-esek) számát és/vagy amelyekben matematikai hibák
vannak.
A szervezők vagy a versenyiroda nem köteles lellenőrizni a beírólapok helyességét, azonban, ha a szervezők vagy a versenyiroda a
beírólapok begyűjtése közben vesz észre egy hibát vagy egy hiányzó aláírást, akkor megkéri az érintett versenyzőket annak kijavítására
és a javított beírólap lesz az érvényes. A szervezőknek lehet, de nem kötelességük, hogy legyen eljárásuk arra, hogy miután a versenyzők
leadták a beírólapokat, még ellenőrizzék azokat, hogy nincs-e rajtuk hiba vagy nem hiányzik-e róla aláírás. Ugyanakkor a versenyzők
végtére is felelősek a beírólapok őket érintő részeiért és ha egy papír beírólapot nem adnak le vagy a versenyző aláírása nélkül adják le
és nem javítják a beírók beszedése közben, a versenyző kizárásra kerül (egyéni/csapat és vegyes csapat, értelemszerűen) a vezetőbíró
által. Bármilyen javításnak a verseny következő szakasza előtt meg kell történnie.
Amennyiben eltérés tapasztalható az összesített eredményben:

két papír alapú beírólap használata esetén, az alacsonyabb találati értékekkel kiszámolt összesített eredményt kell figyelembe venni
a végeredménynél; amennyiben egyetlen beírólap használata esetén (és kettős beírás esetén, ahol a két beírón egyeznek a találati
értékek) a végeredmény kevesebb, mint a valóban elért eredmény, úgy az alacsonyabb végeredményt kell figyelembe venni,
egy papír alapú és egy elektronikus beíró használata esetén, az elektromos beíróban szereplő összesített pontszám, 10-esek és X-
esek száma lesz az érvényes a következő feltételek mellett:

az összesített pontszám szerepel a papír alapú beírón, úgyhogy lehetséges az ellenőrzés;
amennyiben a 10-esek és X-esek (teremben 9-esek) nincsenek a papír alapú beíróba felvíve, akkor nem lehet a 10-eseket és X-
eseket (teremben 9-eseket) regisztrálni;
amennyiben az összesített eredmény nem szerepel a papír alapú beírón a versenyirodába való leadáskor, úgy a versenyző
kizárásra kerül (egyéni/csapat és vegyes csapat, értelemszerűen).

14.5 Amennyiben pontegyenlőség alakul ki, a rangsor a következőképpen állapítandó meg:
14.5.1 Pontegyenlőségre minden fordulóban, kivéve a lentebb szereplő eseteket (_ 14.5.2. ):

Egyéni és csapat:
szabadtér:

10-esek nagyobb száma (beleértve a belső 10-est);
X-ek nagyobb száma (belső 10-es);

Terem:
10-esek nagyobb száma;
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9-esek nagyobb száma;
ha ezután is fennáll az egyenlőség, egyenlőnek kell tekinteni a két eredményt; de rangsorolási célból, pl. a
kiesős táblán való hely meghatározásához, pénzfeldobás dönti el a két egyenlő eredmény helyét a rangsorban.

14.5.2 A kiesős fordulókba jutáskor és a legjobb 8 közé kerülés (az 1A és az 1B vagy az 5-ös számú kiesős tábla
használatakor 4. sz. melléklet-Kiesős fésűk, 1. Kiesős fésű 1A (104 egyéni versenyző, erőnyerés engedélyezett) in 2.
könyv vagy 2. könyv-Versenyek in 2. könyv) eldöntésére szétlövést kell alkalmazni (a nagyobb 10-esek és X-esek
(9-esek teremben) száma nem alkalmazható):
14.5.2.1 A pontegyenlőséget a selejtező fordulókba vagy az első 8 (kiemelt) közé kerülésért a legutoljára lőtt távon kell eldönteni a

rangsoroló fordulók eredményeinek hivatalossá válása után a lehető leghamarabb.

14.5.2.1.1 Szabadtéren a lőlapok szétlövéshez való elhelyezése a következő:
egyéni versenyzők esetén vesszőfogónként egy versenyző, semleges vesszőfogóra, a versenypálya középső
részén;
csigások számára a 80cm-es, hat találati zónás lőlapot a vesszőfogó közepére kell felhelyezni;
csapatok esetén minden csapat külön vesszőfogóra lő egy teljes, vagy három, háromszög alakben
felhelyezett szűkített 80cm-es lőlapra, a versenypálya középső részén. Szűkített lőlap esetén a csapat tagjai
egymás között eldöntik, ki melyik célra lő.

14.5.2.1.2 Teremben a lőlapok szétlövéshez való elhelyezése a következő:
egyéni versenyzők esetén a versenyzők a versenyben elfoglalt pozíciújuk szerinti (A, B, C, D) és olyan célra
lőnek, mint amire a rangsorolóban is lőttek (40cm-es vertikális lőlap, 40cm-es háromszögű hármas (Las
Vegas típusú) lőlap, 60cm-es lőlap). Amennyiben ez nem lehetséges, akkor egy vagy több vesszőfogót kell
kijelölni, mindegyiken maximum két lőlappal és vesszőfogónként maximum két versenyzővel;
egyéni versenyzőknél, vertikális lőlapra lövés esetén a középső célra kell lőni;
csapatok esetén minden csapat külön vesszőfogóra lő. Háromszögű hármas lőlapra lövés esetén egy lőlap
kerül felhelyezésre úgy, hogy az alsó célok 130cm magasságban legyenek a talajtól. Vertikális lőlapra lövés
esetén azt vízszintesen kell felhelyezni. A csapat tagjai egymás között eldöntik, ki melyik célra lő (célonként
egy vessző).

14.5.2.2 Egyéni versenyben:
egyvessszős szétlövés találati értékre teremben és szabadtéren;
ha a ponteredmény egyenlő, a lőlap közepéhez közelebb eső vessző lesz a győztes, és ha a távolság azonos, újabb
szétlövés, szétlövések következnek addig, amíg az egyenlőség meg nem szűnik.
Amennyiben mindkét versenyző a találati zónákon kívül lő, úgy mindkét versenyző kilő egy újabb vesszőt.

14.5.2.3 Csapatok versenyében:
egy háromvesszős sorozat (vegyes csapat esetén két lövés) találat értékre, versenyzőnként egy lövéssel;
ha a ponteredmény egyenlő, úgy a lőlap közepéhez legközelebb eső vessző dönt;
ha ez egyforma, akkor a második (vagy harmadik) a lőlap közepéhez legközelebb eső találat dönt a győztesről.

14.5.2.4 Amíg nincs hivatalos információ az esetleges szétlövésekről, a versenyőknek a versenypályán kell maradniuk. Az a
versenyző/csapat, aki/amely nincs jelen a hivatalos eredmények közlésekor, lesz a szétlövés vesztese.

14.6 A legjobb nyolc versenyző (csapat) lesz rangsorba állítva.
14.6.1 A versenyzők/csapatok a következő helyezéseket szerzik meg kiesésüktől függően:

az 1/8-ad döntőben kiesők a 9.,
az 1/16-od döntőben kiesők a 17.,
az 1/24-ed vagy 1/32-ed döntőben kiesők a 33.,
az 1/48-ad döntőben kiesők az 57. helyet szerzik meg.

14.6.2 Az 1/4-ed döntőben kieső versenyzők/csapatok a következőképpen kerülnek rangsorolásra:
szettpont-számítás alapján zajló meccs esetén a megszerzett szettpontok száma alapján, illetve ha az egyenlő, akkor az utolsó meccs
összpontszáma alapján;
kumulált pontszámítás alapján zajló meccs esetén az utolsó meccs összpontszáma alapján.

Ha még ezután is egyenlőség áll fenn, akkor holtversenyt kell hirdetni.

14.7 A verseny végén a rendező bizottságnak teljes eredménylistát kell kiadnia.
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15. fejezet

A szabályok megszegésének következményei
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a büntetéseket ill. szankciókat, amelyek a versenyzőkre vagy a csapatvezetőkre róhatók ki, ha
megszegik a szabályokat.

15.1 Alkalmasság, kizárás.
15.1.1 Azon versenyzők, akik valamely alkalmassági szabályt megszegik, a versenyből kizárhatók és ennek

következményeként elveszítik már megszerzett helyezésüket.
15.1.2 Azon versenyzők, akik nemzeti szövetsége nem felel meg a _ 3.7.2. in 2. könyv pontban részletezett feltételeknek, nem

indulhatnak világbajnokságon (nem alkalmasak).
15.1.3 Ha egy versenyző olyan kategóriában versenyez, amely feltételeinek nem felel meg a 4.2. Korosztályok in 2. könyv

alapján, úgy a versenyből kizárandó és elveszíti az addig elért helyezését.
15.1.4 Ha egy versenyzőt doppingvétségen érnek, a Book 6-Anti-Doping Rules in Book 6 pont alatt leírtak szerint

szankcionálandó.
15.1.5 Ha egy versenyző a World Archery szabályok szerinti tiltott eszközt használ, az elért ponteredménye részben van teljes

egészében megsemmisíthető (ld. 11. 11. fejezet-A versenyzők felszerelése).
15.1.6 Ha egy versenyző vagy csapat ismételten több vesszőt lő ki a megengedettnél, kizárható a versenyből (ld._ 14.2.2. ).
15.1.7 Az a versenyző, aki bizonyíthatóan tudatosan szegett meg bármilyen szabályt, előírást, a versenyből kizárható és

elveszíti az addig elért helyezését.
15.1.7.1 A sportszerűtlen viselkedés nem tolerálható. A versenyző ilyen magatartása, vagy más személy ebben való közreműködése az

érintett versenyző kizárását és esetlegesen további versenyekről való eltiltását eredményezheti.

15.1.7.2 Bárki, aki engedély nélkül módosít vagy meghamisít egy ponteredményt vagy tudomása van ilyenről, a versenyből kizárandó.

15.1.7.3 Azon versenyző, aki ismételten a találatok értékelésének befejezte előtt húzza ki a vesszőket a vesszőfogóból, kizárható a
versenyből.

15.1.8 Ha egy versenyző a figyelmeztetés ellenére a bírók megítélése szerint ismétlődően másokra veszélyes módon húzza ki
az íját, a vezető- vagy az indítóbíró felszólítja a lövés azonnali befejezésére és egyidejűleg kizárásra kerül a versenyből
(ld. _ 12.9. ).

15.2 Találatok elvesztése
15.2.1 Ha egy versenyző a lövés megkezdése után érkezik meg, elveszíti az eddig már lelőtt vesszőket, kivéve, ha a vezetőbíró meggyőződött

róla, hogy a késés a versenyző önhibáján kívüli okok miatt történt (ld. _ 13.8. ).
15.2.2 A megadott idő előtt vagy után, vagy váltott lövés esetén az ellenfél lövésideje alatt kilőtt vessző az adott sorozat részének tekintendő és

következményként a legmagasabb értékelt találat nullaként kerül beírásra.

15.2.3 Amennyiben egy vessző azután kerül kilövésre a versenypályán, hogy az indítóbíró hivatalosan lezárta a belövést (ami a vesszők
vesszőfogóból való kihúzása után van); vagy a távok vagy fordulók közötti szünetben, úgy ez azt vonja maga után, hogy a versenyző
elveszíti a következő sorozata legmagasabb értékelt találatát.

15.2.4 A csapat fordulókban, amennyiben valamelyik csapat bármelyik tagja a lövés kezdetére vagy végére figyelmeztető jelzés előtt vagy után
lő, úgy a lövés az adott sorozat részének tekintendő és következményként a legmagasabb értékelt találat nullaként kerül beírásra.

15.2.5 Ha a vesszők száma a kívántnál több a vesszőfogóban vagy annak közelében, esetleg a lövés vonalában, akkor csak a három
legalacsonyabb (vagy hat, helyzettől függően) érték kerül beírásra (ld. _ 14.2.2. ).

15.2.6 Attól függetlenül, hogy egy csapattag nem lövi ki mindkét vesszőjét az adott sorozatban, a ki nem lőtt vessző az adott sorozat részének
számít. A ki nem lőtt vessző nullaként kerül beírásra. Amennyiben a vesszők száma, beleértve a ki nem lőtteket is, meghaladja a hatot
(vagy négyet), a _ 15.2.5.  pont alkalmazandó.

15.2.7 Ha egy csapattag a kívánatosnál több vesszőt lő ki váltott lövés esetén az 1m-es vonal mögé való visszatérés előtt, a csapat elveszíti az
adott sorozat legmagasabb értékű találatát.

15.2.8 Egy vessző, amely nem találja el a találati zónát vagy másik céltáblába talál bele, mint a sajátja, az adott sorozat részét fogja képezni
és nullaként kerül beírásra (ld. _ 14.2.6.6.  és _ 14.2.6.7. ).

15.2.9 Amennyiben, hármas lőlap használata esetén, egynél több vessző van egy találati zónában, úgy mindkettő (vagy az összes) az adott
sorozat részének tekintendő, de csak a legalacsonyabb értékű találat adható meg.

15.2.10 A csigás csapatfordulóban, amennyiben több, mint három (vegyes csapat esetén kettő) vessző van ugyanabban a célban, csak a három
(vegyes csapat esetén kettő) legalacsonyabb értékű találat adható meg. A másik vagy többi vessző ugyanabban a célban nullaként kerül
értékelésre.

15.3 Csapatfordulók időbüntetései
15.3.1 Amennyiben a csapat egyik tagja túl hamar lépi át az 1m-es vonalat, a bíró felmutatja a sárga lapot. Ez a lap azt jelenti, hogy a

versenyzőnek vissza kell térnie az 1m-es vonal mögé újrakezdeni a beállást vagy egy másik csapattag léphet be helyette az 1m-es vonal
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mögül, hogy lőjön.

15.3.2 Ha a csapat nem veszi figyelembe a sárga lapot és a versenyző kilövi a vesszőjét, a csapat az adott sorozat legmagasabb értékű találatát
elveszíti.

15.3.3 Ugyanezen eljárás alkalmazandó, ha egy csapattag már azelőtt kihúzza a tegezből a vesszőjét, vagy csigás csapatmeccs esetén
ráakasztja az oldógépet az idegre, mielőtt elfoglalta volna a helyét a lőállásban.

15.4 Figyelmeztetések.
Azon versenyzőket, akiket ismételten figyelmeztettek és továbbra is megszegik az alábbi szabályokat, vagy akik nem tartják
tiszteletben a bírók döntéseit és utasításait (melyek megóvhatók) a _ 15.1.7.  pontban foglaltak szerint kell megítélni:

15.4.1 Egyetlen versenyző sem érintheti meg más felszerelését annak engedélye nélkül (ld. _ 12.7. )
15.4.2 A versenyzők kizárólag a lővonalon állva húzhatják ki az íjukat, függetlenül attól, hogy van-e vessző az íjban vagy nincs (ld. _ 12.10.

).

15.4.3 A lövés ideje alatt csak azon versenyzők tartózkodhatnak a lővonalon, akiknek épp lőniük kell, illetve a mozgássérült versenyzők.

15.4.4 A versenyzők a sorozat megkezdésére figyelmeztető jelzés után emelhetik fel az íjukat (ld. _ 12.3. ).
15.4.5 Hozzáérni mind a vesszőkhöz, mind a lőlaphoz vagy a vesszőfogóhoz csak az adott táblához tartozó összes találat beírása után szabad

(see _ 14.2.1. ).
15.4.6 Az íj kihúzására tilos olyan technikát alkalmazni, amely a bírók megítélése szerint, véletlen oldás esetén azt eredményezi, hogy a vessző

a biztonsági zóna vagy -eszközök (átlövési terület, háló, fal, stb.) mögé repül.

15.5 Pozitív alkoholteszt következményei

15.5.1 Amennyiben a 2.3.4. Alcohol Test in Book 1 szerint egy versenyzőn alkohol tesztet végeznek a verseny befejezése előtt és az pozitív
eredményt hoz, úgy az érintett versenyzőt vissza kell léptetni a versenytől és az ügye az Etikai Bizottság elé kerül további szankciók
meghozására.

15.5.2 A következmények:
kizárás az adott versenyről;
1 éves eltiltás az első eset után;
4 éves eltiltás a második eset után;
örökös eltiltás a harmadik eset után.
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16. fejezet

Belövés
16.1 A belövés a versenypályán is megrendezhető.

16.1.1 Világbajnokságokon a belövés minimum 20, maximum 45 percig tart a kvalifikációs fordulók minden napján. A belövésnek a vesszők
kihúzásával van vége. A belövésre használt táblák az első lőtávolságon kerülnek felállításra minden kategória részére. A selejtező- és a
döntő fordulókban a rendezők meghatározhatják a belövés hosszát, a napi programtól függően.

16.1.1.1 Egyéb edzési lehetőséget is biztosítani kell a versenyzők számára, már legalább öt nappal a veseny kezdete előtt.

16.1.2 Más World Archery eseményen a belövés maximum 45 percig tarthat, ami után a versenyt a lehető leghamarabb el kell kezdeni.

16.1.3 Az olimpiai, a csigás és a terem meccs fordulókban gyakorlópályát kell biztosítani a versnypálya mellett (ahol a vesszőfogók
ugyanabban az irányban vannak felállítva, mint a versenypályán), ahol a még versenyben levő íjászok a selejtező- és a döntő
fordulókban gyakorolhatnak. A rendezők nem kötelesek gyakorlási lehetőséget biztosítani a versenyből már kiesett íjászok részére.

16.2 Minden világbajnokság esetén:
16.2.1 Amennyiben az edzőpálya nem elegendő a versenyzők számához, a rendező kettő vagy három gyakorlási periódust is kijelölhet egy

napra, mindegyiket legalább négy óra időtartamra. Az ezeken való részvételt legalább 24 órával a részvétel előtt jelezni kell. Egynél
több gyakorlási periódust egy napra csak akkor lehet lefoglalni, ha ez nem akadályoz meg más versenyzőt abban, hogy a választása
szerinti első periódust lefoglalhassa.

16.2.2 Az indítóbírónak folyamatosan jelen kell lennie a hivatalos edzőpályán. A megfelelő jelzéseket használva figyelmeztet, amikor
mindenkinek be kell fejeznie a lövést, hogy kimenjenek kihúzni a vesszőket, valamint amikor megkezdhetik a sorozatot. Egyetlen
versenyző sem lőhet a sorozat vége jelzést követően. Az a versenyző, aki megszegi ezt a szabályt, kizárható az edzésről.

16.2.3 Bármilyen változtatáshoz, ami azzal kapcsolatos, hogy a táblákat milyen távolságokra állítsák fel, az indítóbíró előzetes engedélye
szükséges, aki megkérheti a versenyzőket, hogy segítsenek a táblák elmozdításában és elrendezésében, amennyiben ez szükséges.

16.3 Minden gyakorló lövést az indítóbíró felügyelete alatt kell kilőni.
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17. fejezet

Kérdések és vitás esetek
17.1 A vesszők kihúzása előtt bármely versenyzőnek jogában áll a találatok értékével kapcsolatos bármilyen kérdést feltennie egy

bírónak.
17.1.1 A beírólapon észlelt tévedés a vesszők kihúzása előtt javítható feltéve, hogy azzal a táblára lövő minden versenyző egyetért. A

javításnál minden, az adott táblára lövő versenyzőnek jelen kell lennie és azt aláírásával jóvá kell hagynia. Minden más, a beírást
érintő vitás esetnél bíróhoz kell fordulni.

17.1.2 Amennyiben a pálya bármely tartozéka hibás, hiányos vagy egy vesszőfogó elhasználódott, vagy más módon megsérült, a versenyzők
vagy a csapatvezetők a bíróknál jelezhetik ezt, kérve a sérült eszköz cseréjét vagy javítását.

17.2 A lövés menetére vagy egy versenyző viselkedésére vonatkozó kérdéseket a verseny következő fordulójának kezdete előtt kell
a bírókhoz benyújtani.

17.2.1 Bármilyen, a közzétett eredményekkel kapcsolatos kérdést késedelem nélkül jelezni kell a bírók felé, hogy még az eredményhirdetés előtt
elegendő idő álljon rendelkezésre a javítások elvégzésére.
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18. fejezet

Csapatvezetők
18.1 A világbajnokságokon minden résztvevő tagszövetséget egy csapatvezető képvisel, aki egyben versenyző is lehet.

18.1.1 A csapatvezető feladata:
megérkezés után amint lehet, kapcsolatba lép a szervezőkkel;
részt vesz a csapatkapitányi értekezleten, amelyet a szervezők, a bírók vagy a zsűri hív össze;
elkíséri a csapatot a technikai ellenőrzésre;
amikor szükséges, megkeresi a szervezőket, bírókat vagy a zsűrit a csapat versenyzőinek nevében;
képviseli a csapatát minden, a bajnokságot érintő kérdésben.

18.1.2 A csapatvezetőt egyéb hivatalos személyek is segíthetik (mint edzők, fizioterapeuták, pszichológusok, stb.). Versenyzőnként maximum
egy hivatalos személy lehet jelen a versenypályán. Azonban, a versenypályán tartózkodó hivatalos személyek száma egyidőben
maximum négy lehet. Ez a szám eggyel növelhető kategóriánként, amennyiben a tagszövetség versenyzői egyidőben több, mint két
kategóriában versenyeznek.

18.1.3 A hivatalos személy, hacsak nem versenyez, kizárólag a pálya számára kijelölt területén tartózkodhat, az alábbiak szerint:

ha van egy kijelölt terület a hivatalos személyek számára a dönt?k pályáján, úgy
maximum egy hivatalos személy tartózkodhat a versenypályán versenyz?nként, és a
lövés alatt a hivatalos személyek számára kijelölt helyen tartózkodhat;
minden más esetben a hivatalos személyek kizárólag a várakozóvonal mögötti
területen tartózkodhatnak, hacsak nem képviselik a versenyz?jüket a céltáblánál vagy
segítenek egy para-versenyz?nek technikai hiba vagy egészségügyi probléma miatt a
l?vonalon.
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19. fejezet

Óvás
19.1 Abban az esetben, ha egy versenyző nem ért egyet a bírók döntésével, a 3.13. Zsűri in 2. könyv pont értelmében óvást emelhet

a zsűrinél, kivéve a _ 17.1. pont rendelkezéseit. Azon díjak, illetve eredmények, amelyek a vitában érintettek, addig nem
adhatók ki, amíg a zsűri a kérdéses ügyben nem hozott döntést.

19.2 A bíró döntése egy olyan találat értékét tekintve, amely még nincs a vesszőfogóból kihúzva, végleges.

19.3 A bíró sárga lapos figyelmeztetése a _ 15.3.  pont alatt megfogalmazott szabálytalanságok jelzésére egy csapatverseny során, végleges.

19.4 A zsűri döntése végleges, az ellen nem lehet óvást benyújtani.
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20. fejezet

Öltözködési előírások
20.1 A világbajnokságok kiemelkedő események, amelyeket sok magas tisztséget betöltő személy tisztel meg jelenlétével. Minden

versenyző, csapatvezető és hivatalos személy, aki részt vesz a nyitó- és a záróünnepségen, a küldő tagszövetség egyenruháját
kell viselje.

20.1.1 Az olimpiai játékok, világbajnokságok és világkupa események során a versenyzőknek, csapatvezetőknek sportruházatot kell viselniük a
versenypályán.

Adott kategória minden tagjának egyforma egyenruhában kell lennie. Adott ország csapatai viselhetnek különböző szabású és
színű egyenruhát. A csapatvezetők hordhatnak különböző stílusú ruhát, de az ugyanolyan színű kell legyen és könnyen
felismerhető kell legyen, mint a csapat vezető tagjai.
A nők ruhát, szoknyát, osztott szoknyát, rövidnadrágot (ezeknek nem lehet feljebb az aljuk, mint a versenyző mutatóujjának vége,
amikor a karját és az ujjait is kinyújtva a teste mellett leengedve tartja) vagy hosszúnadrág és blúz vagy top (takarva a test elejét és
hátulját, a vállakat, miközben teljes kihúzáskor is takarja a bordákat).
A férfiak viselhetnek hosszú- vagy rövidnadrágot (ezeknek nem lehet feljebb az aljuk, mint a versenyző mutatóujjának vége,
amikor a karját és az ujjait is kinyújtva a teste mellett leengedve tartja) és rövid- vagy hosszúujjú pólót (ami teljes kihúzáskor is
takarja a bordákat).
Nem megengedett a farmer, függeltenül a színétől vagy a rejzőködő (camouflage) ruházat és felszerelés vagy a túlméretes,
buggyos rövid- és hosszúnadrág.
A csapat és a vegyes csapat versenyei alatt egyforma színű és stílusú szoknya/blúz/top és egyforma színű
hosszúnadrág/rövidnadrág/szoknya viselendő.
Az időjárásnak megfelelő védőruházat, mint pulóver, melegítő, esőruha, stb. viselhető, miután a verseny technikai küldötte azt
elfogadta, vagy ennek hiányában a vezetőbíró.
Fejfedő viselése tetszőleges.
A televízió által közvetített döntők során trikó, kompressziós póló vagy -ujj akkor viselhető, ha annak alapvető színe megegyezik a
csapat egyenruhájának fő színével vagy pedig fehér színű (lehetnek rajta minták, nevek, márkajelölések, de az alapvető színnek
fehérnek kell lennie).

20.1.2 Minden versenyző és csapatvezető sportcipőt hord, ez alól azon mozgássérült versenyzők jelentenek kivételt, akiknek ez szerepel a
klasszifikációs lapján. A sportcipők stílusban eltérők lehetnek, de a teljes lábfejet takarniuk kell.

20.1.3 Lövés közben a rajtszámot a tegezre vagy a versenyző combjára erősítve kell hordani úgy, hogy a lővonal mögül végig jól látható
legyen.

20.1.4 Az olimpiai játékokon, világbajnokságokon és világkupa versenyeken minden versenyzőnek a hátán vállmagasságban a nevével és
országnevével (vagy annak hárombetűs rövidítésével) feliratozott felsőt kell hordania. A felsőn szereplő névnek részben vagy teljes
egészében egyeznie kell a versenyző akkreditációs kártyáján szereplő nevével. A csapatvezetőknek a hátán az ország nevével ellátott
felsőt kell hordaniuk. A név és funkció feltüntetése nem kötelező.

20.1.5 A versenyzők és csapatvezetők a hivatalos edzésen az előírások szerinti öltözetben kell legyenek.

20.2 Semmilyen reklám nem lehet a versenyzők vagy csapatvezetők ruháján a verseny egész ideje alatt, kivéve, amit az
alkalmassági szabályzat engedélyez.
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21. fejezet

Paraíjászat
21.1 Bevezetés

21.1.1 Ez a rész kiegészítő szabályokból áll. Ezek elmagyarázzák a paraíjászokra a World Archery eseményeken alkalmazandó kiegészítő
szabályokat.

21.1.2 The Classification of Athletes is the core of Para Archery and is based on the definition of classification set out by the International
Paralympic Committee (IPC). Prospective Para Athletes are assessed by international classifiers who place the athletes in the
appropriate sport class recognised by World Archery and which is determined by the degree to which the athlete's impairment detracts
from the ability to shoot a bow and arrow.

21.2 Klasszifikáció
21.2.1 A mozgássérült sportolókat egy két főből álló bizottság méri fel. A klasszifikálók meghatározzák a versenyző osztályát és kiállítják a

klasszifikációs kártyát, amely tartalmazza az osztályt és a versenyző által használható segédeszközök listáját.

21.2.2 A klasszifikációs kézikönyvet, amint időről időre javításra kerül, az Elnökségnek el kell fogadnia és amelynek a státusza szabályzat.

21.3 Látássérültek klasszfikiációja
21.3.1 Athletes with a visual impairment are classified according to the procedure laid out in the classifiers’ handbook.

21.4 Osztályok
A World Archery a következő osztályokat ismeri el a mozgássérült sportolók esetében:

21.4.1 Recurve:
Individual:

Women Open
Men Open

Doubles:
Women Open
Men Open

Mixed Team:
Recurve Open

Equipment rules are the same as Target Archery Rules.

21.4.2 Compound:
Individual:

Women Open
Men Open

Doubles:
Women Open
Men Open

Mixed Team:
Compound Open

Equipment rules are the same as Target Archery Rules.

21.4.3 W1 Open:
Individual:

Women W1 Open
Men W1 Open

Doubles:
Women W1 Open
Men W1 Open

Mixed team:
W1 Open

For the W1 class, recurve or compound bows may be used. Equipment rules are the same as Target Archery Rules, with the following
exceptions:

The peak draw weight of the bow is 45lbs;
No peep sights or scope sights are allowed;
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Only one lip or nose mark is allowed;
Level device is not allowed;
Release aids are permitted.

For the W1 50m round and W1 50m match play and the W1 doubles and mixed team rounds, the full 80 cm target face will be used
with the 10 scoring zone used for all rounds.
The timing rules for doubles apply the same as for mixed team.

21.4.4 Visually Impaired (VI):
VI1
VI2-3

There shall be no distinction between men, women, compound or recurve within either division.
For the equipment rules of this division see 21.12. Látássérült versenyzők.

21.5 Klasszifikációs kártyák
21.5.1 Minden versenyző kell rendelkezzen a jelenleg érvényes nemzetközi klasszifikációs kártyával, amelyet a bíróknak a technikai ellenőrzés

során be kell mutatni. Ez lehetővé teszi a bírók számára a segédeszközök ellenőrzését a versenyző egyéb felszereléseinek vizsgálata
során. Azon versenyzők, akik nem rendelkeznek klasszifikációval, mert nem felelnek meg a követelményeknek, egyetlen, a sérült
versenyzők számára megállapított kategóriában sem versenyezhetnek.

21.5.2 Azon versenyzők, akik még nem rendelkeznek nemzetközi klasszifikációs kártyával, legyen az bármilyen típusú, indulhatnak versenyen,
de az eredményeik nem számítanak bele a világranglistába vagy jogosítanak fel bármilyen cím elnyerésére.

21.6 Segédeszközök
21.6.1 Assistive devices are only allowed if they have been permitted by an international classifier and included on the athlete's classification

card. Assistive devices are described on Rule Book 3, Appendix 2 - 2. sz. melléklet-Segédeszközök

21.6.2 An athlete who no longer meets the criteria to be classified as a Para-athlete, may nevertheless require an assistive device to enable
them to shoot a bow and arrow in general competition, but not to provide help to shoot well. Such current athletes will have an
international classification card dated November 2013 or later, specifying any assistive device that may be used. As of a date to be
specified early in 2019 by the Executive Board, athletes who do not meet the minimum criteria to be classified as a Para-athlete or who
have non-eligible conditions to be classified, may apply to a World Archery committee to use an assistive device. By-laws specifying the
details of this system will be approved by the Executive Board and circulated in due course.

21.7 Fordulók
21.7.1 Rounds shot are the same as for able-bodied athletes with the exception of the VI Division which has its own rounds.

21.7.2 Special provisions for all Team Rounds:

21.7.2.1 Athletes may remain on the shooting line.

21.7.2.2 When an athlete has finished shooting, he shall raise one arm to signal that he has finished shooting. The next athlete may
not load an arrow on the bow until after this signal has been given.

21.7.2.3 In the case of an athlete who is unable to raise an arm by reason of his disability, he shall arrange an appropriate signal
with the Line Judge. This agreed signal may be physical and/or oral and will also apply if there is a Para athlete competing
in an able-bodied team.

21.7.3 Rounds
SPORT CLASSES

Event Recurve Open Compound Open W1 Visually Impaired
Women's Individual YES YES YES NO
Men's Individual YES YES YES NO
Individual (combined Women and Men) NO NO NO YES
Women's Double YES YES YES NO
Men's Double YES YES YES NO
Mixed Team YES YES YES NO

“Doubles” - teams that consist of two athletes of the same sex shooting in the same class.
“Mixed teams” - one woman and one man shooting in the same class.

21.8 Versenyek
21.8.1 paralimpiai játékok;

World Archery para világbajnokság;
világranglista verseny;
kontinentális bajnokságok.
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21.9 World records and awards
21.9.1 Records can be set for all classes for the same Rounds shot by able-bodied athletes and with the addition of records for the VI Rounds

and W1 rounds.

21.9.2 Records shot at World Archery Para Championships and Paralympic Games shall be automatically confirmed as soon as the scores
are official.

21.9.3 Records shot at other recognised tournaments shall be sent to World Archery Office not later than 10 days after the tournament in
question by the Member Association to which the athlete belongs, together with the tournament results list and a declaration covering the
requirements for World Records as defined in 5.5. Világrekordok jóváhagyása in 2. könyv and the details of the classification.

21.10 Világranglista
21.10.1 Para íjászatban világranglistát kell vezetni.

21.11 Venue
21.11.1 The competition and practice venues shall have all necessary equipment and suitable access conditions for wheelchair users as defined

by IPC regulations (these regulations shall be reviewed by the Para-Archery Committee).

21.11.2 Access from the venue entrance to the waiting and shooting lines shall be wheelchair accessible without assistance.

21.11.3 Two or three athletes shall be placed on each target at Para-Archery Events. Wheelchair or other seated athletes may stay on the
shooting line at all times.

21.11.4 For all Para-Archery Events the ground shall be marked as set out in the World Archery Rules except:
Each athlete shall be allocated a minimum of 1.25m;
Lanes for individual events shall be a minimum of 2.50m (or 3.75m);
Lanes for doubles or mixed teams events shall be a minimum of 3.75m.

21.12 Látássérült versenyzők
21.12.1 There will be two divisions for Visually Impaired athletes, VI1 and VI2 and VI3 combined. VI2/VI3 athletes will be those who have the

IBSA archery classification of B2 or B3 which is determined by the degree of visual acuity.
The athlete in VI1 will wear blindfolds. The athletes in the VI2/VI3 division will not wear blindfolds. Athletes in both divisions will use
a tactile sight and no other sight will be permitted.
If there are insufficient final entries in either or both divisions, a single competition combining all VI athletes will proceed with all VI
athletes wearing a blindfold regardless of their respective classification. Where there is only the single division for VI athletes, Member
Associations may enter a maximum of 6 VI athletes regardless of their respective classifications.

21.12.2 A blindfold can be a sleep mask or wraparound glasses or goggles and shall be checked by the Judges during equipment inspection and
may be re-checked at any time during the competition.

21.12.3 When at the competition venue the blindfold shall be worn at all times while on the field of play including when setting up equipment,
during practice and until the end of the athlete's competition for that day.

21.12.4 The sighting device/stand must not represent an obstacle to other competitors.
The total width of the stand/foot locators shall be not more than 80 cms (31.5 inches).
The maximum depth of the functional part of the foot locators in contact with the athlete shall be not more than 6 cms (2.5 inches).
There shall be a space of not less than 90 cms (35.5 inches) between each tactile stand (measured from the nearest point of each
stand). The size of the tactile sight may not exceed 2 cms in any direction and shall only be in contact with the back of the athlete's hand
or forearm.

21.12.5 Once set up, the tactile sight may be left on the field until the end of the athlete's competition for that day, and then removed.

21.12.6 In the VI Olympic Round, target allocations shall be arranged so that athletes do not have to move targets even if this means that their
opponent is not on an adjacent target.

21.12.7 Athletes may shoot either recurve or compound bows within the same class. The compound bow may be shot with either fingers or a
release aid. Compound bows are restricted to a peak draw weight of 45 pounds for both men and women.

21.12.8 Rounds to be shot.

21.12.8.1 The VI Outdoor Round consists of four times 36 arrows shot at 30m with the following target faces in this order:
The first 36 arrows on a 60cm face;
The next 36 arrows on an 80cm face;
The next 36 arrows on an 80cm face;
The final 36 arrows on a 122cm face.

21.12.8.2 The VI 30m Round consists of 72 arrows shot at 30m on the 80cm face.

21.12.8.3 The VI Olympic Round is shot at 30m on the 80cm target face.

21.12.8.4 The VI Indoor Round consists of 60 arrows on a 60cm face shot at 18m. The full "recurve" 10 zone will be used for scoring
purposes even if a compound bow is used.

21.12.8.5 The VI Indoor Match Round is shot on 60cm faces and follows the other rules of the Indoor Match Round. The full
"recurve" 10 zone will be used for scoring purposes even if a compound bow is used.
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21.12.8.6 All other World Archery rules apply.

21.12.9 Spotters

21.12.9.1 A VI athlete is permitted to have a person acting as an spotter who may sit or stand behind the athlete 1m behind the shooting
line.

21.12.9.2 The role of the spotter is to tell the athlete the position of the arrows in the target face and also to inform them of any safety
issues.

21.12.9.3 The spotter shall not disturb the other athletes while giving coaching assistance.

21.12.9.4 When the athlete has finished his scoring arrows, the spotter will go behind the waiting line. The athlete may remain on the
shooting line throughout the shoot or return behind the waiting line at the athlete's discretion.

21.12.9.5 The spotter may only adjust the sight and/or set up equipment between practice and/or scoring ends. The spotter may guide
the athlete to the target and back to the shooting line. The athlete may adjust his tactile sight at any time during the shooting.

21.12.9.6 The spotter shall do the scoring for the athlete. Each athlete will sign her/his own score sheet.

21.12.9.7 The athlete and spotter shall be recognisable as partners wearing the same uniform.

21.12.9.8 During individual matches a VI athlete may have a spotter or a coach but not both.

21.12.10 For all international tournaments and/or those tournaments registered with World Archery, no "assistant" or "support" dogs will be
permitted on the field of play.
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1. sz. melléklet

Lőlapok és felszerelések
Lőlap leírása
 (see image 2: 1-10 találati zónás lőlap)
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Image 2: 1-10 találati zónás lőlap

Szabadtéri vesszőfogó leírása
(see image 3: Szabadtéri vesszőfogó)
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Image 3: Szabadtéri vesszőfogó

4 x 5-10 találati zónás lőlap
(see image 4: 4 x 5-10 Scoring Zones Target Face)
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Image 4: 4 x 5-10 Scoring Zones Target Face

4 x 6-10 találati zónás lőlap
(see image 5: 4 x 6-10 Scoring Zones Target Face)
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Image 5: 4 x 6-10 Scoring Zones Target Face

3 x 6-10 találati zónás lőlap
(see image 6: 3 x 6-10 Scoring Zones Target Face)
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Image 6: 3 x 6-10 Scoring Zones Target Face

3 x 5-10 találati zónás lőlap
(see image 7: 3 x 5-10 Scoring Zones Target Face)
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Image 7: 3 x 5-10 Scoring Zones Target Face

2 x 5-10 találati zónás lőlap eredményjelzővel
(see image 8: 2 x 5-10 találati zónás lőlap eredményjelzővel)
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Image 8: 2 x 5-10 találati zónás lőlap eredményjelzővel

2 x 5-10 találati zónás lőlap

1 x 5-10 találati zónás lőlap
(see image 9: 1 x 5-10 Scoring Zones Target Face)
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Image 9: 1 x 5-10 Scoring Zones Target Face

Terem vesszőfogó leírása
(see image 10: Terem vesszőfogó)
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Image 10: Terem vesszőfogó

4 x 4 40cm-es lőlap teremben
(see image 11: 4 x 4 40cm Target Face for Indoor)
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Image 11: 4 x 4 40cm Target Face for Indoor

4 x 4 háromszögű hármas lőlap teremben
(see image 12: 4 x 4 Triple Triangular Face for Indoor)
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Image 12: 4 x 4 Triple Triangular Face for Indoor

4 x 3 vertikális hármas lőlap teremben
(see image 13: 4 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor)
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Image 13: 4 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor

2 x 3 vertikális hármas lőlap teremben
Egyéni és csapatverseny
 (see image 14: 2 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor)
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Image 14: 2 x 3 Vertical Triple Target Face for Indoor

1 x 3 horizontális hármas lőlap teremben
Csapatverseny - szétlövés
 (see image 15: 1 x 3 horizontális hármas terem lőlap)
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Image 15: 1 x 3 horizontális hármas terem lőlap

Reflexes íj leírása
 (see image 16: Reflexes íj részei)
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Image 16: Reflexes íj részei

Csigás íj leírása
(see image 17: Csigás íj részei)
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Image 17: Csigás íj részei

Nyílvessző leírása
(see image 18: Vessző részei)
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Image 18: Vessző részei
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2. sz. melléklet

Segédeszközök

1. Kerekesszék

1.1 A wheelchair of any type,may be used, provided it subscribes to the accepted principle and meaning of the word “wheelchair” and it
does not have more than four wheels touching the ground.

1.1.1 No part of the wheelchair may support the bow arm while shooting.

1.1.2 For all wheelchair athletes, any lateral support defined as anything that prevents the athlete falling sideways in the chair by
providing support to the side of an athlete's trunk above the pelvis is allowed.

1.1.2.1 A lateral support may not protrude further forward than half the width of the athlete’s rib cage measured as the
half point between the base of the sternum (breastbone) and the spinous process at T7 (midback).
 (see image 19: Wheelchair lateral support measurement)
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Image 19: Wheelchair lateral support measurement

1.1.3 All parts of the chair back and lateral support shall be at least 110mm below the athlete's armpit while shooting at any
distance. In the case of uneven/rotated shoulder height (e.g. scoliosis), the distance is measured from the lower shoulder.
 (see image 20: Minimun armpit distance 110mm)

1.1.3.1 For W1 sport class athletes, if there is a medical reason for the back of chair height to be less than 110mm
below the armpit, the additional height may be approved by classifiers and noted on the athlete's classification
card.
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Image 20: Minimun armpit distance 110mm

1.1.3.2 Push handles attached to the wheelchair back are considered part of the chair and must conform to this
measurement or be removed.

1.1.3.3 Push handles that are not directly attached to the wheelchair back are not considered part of the chair back for
the purpose of this rule.
 (see image 21: Push Handles Not Attached to Wheelchair Back)
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Image 21: Push Handles Not Attached to Wheelchair Back

1.1.4 The wheelchair shall not exceed 1.25m in length.

1.1.5 The use of anti-roll devices is allowed.

1.1.6 The use of anti-tipping devices is allowed provided they do not touch the ground.

1.1.7 Neither the feet of the athlete nor the footplates of the wheelchair may be in contact with the ground when shooting.

2. Strapping

2.1 Strapping in any class is only to be used for medical or safety reasons and not to enhance performance.

2.2 W1 athletes, when their classification card allows strapping, may use any amount of strapping in any combination to maintain body
stability if no support is given to the bow arm while shooting.

2.3 W1 athletes may use any non-rigid corset-type body support and/or chest straps in any combination as medically necessary and as
approved by the Classifiers.

2.4 W2 athletes, when their classification card allows strapping, may have only a single strap of not more than 5 centimeters wide at any
point and wound only horizontally and only once around the torso and must sit at or below the 110mm height restriction.

2.5 For some athletes, leg strapping may be authorized as specified on their international classification card and is limited to 5 cm wide.
Leg straps are available to use for safety reason and may be placed around the ankles, knees and/or mid-thigh.

2.6 Where, for medical reasons and with a prescription from a medical specialist, a rigid or non-rigid corset type support is required for a
short period of time, it may be temporarily approved by Classifiers for a specified time. The W2 athlete may not use the corset in
conjunction with strapping.

2.6.1 The time limit must be designated with a fixed review date on the classification form and be determined by a
classification panel. The reason for the temporary use should be clearly described in the comments on the
classification card.

3. Stool

3.1 A stool may be used by standing class athletes with a minimum disability of 38 points in the lower limbs.

3.2 A stool must not have a backrest of any kind.

3.3 A stool, including athlete and equipment should fit within the width allowed for athletes on the shooting line (1.25m width allowed in
Para-archery events).

3.4 The classification panel may approve stool use for an athlete who scores fewer 38 points on the grounds of safety due to poor standing
balance. The rationale for approving the use of the stool must be clearly outlined in the comment section of the classification card.

4. Oldást segítő eszközök

4.1 Classifiers may authorize the use of a simple system that assists the athlete to use a legal release aid based on the functional deficit of
the athlete (e.g. simple harness system).

4.2 The release aid system cannot function as a form of lateral support or as a rigid corset.

4.3 The release aid itself is governed by World Archery Rules (Book 3, 11. 11. fejezet-A versenyzők felszerelése) and must be approved
for use by the judges at the event.
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4.4 Para athletes may use a mouth tab provided it is permanently attached to the string.

5. Bow Bandage

5.1 Para athletes with a bow arm disability may use a bow bandage to secure the bow grip to their hand as deemed eligible by the
Classifier. A bow bandage represents any form of non-rigid strapping which assists with bow gripping while still allowing for bow
movement upon arrow release.

6. Bow Arm Aid

6.1 An athlete who is unable hold a bow may use an artificial aid or prosthesis to do so. This aid may be attached to the bow, if it is not
totally rigid or permanently fixed while still allowing for bow movement upon arrow release.

6.2 Under no circumstances may it be electric or electronically controlled.

7. Bow Arm Splints

7.1 Para athletes with a bow arm disability may use an elbow splint and/or wrist splint, as deemed eligible by the Classifier based on the
functional impairment of the athlete. This must be clearly described on the classification card.

8. String Arm Wrist Splint

8.1 Para athletes with a string arm disability may use a wrist splint or wrist splint-release aid combination as deemed eligible by the
Classifier based on the functional impairment of the athlete.

9. Block or Wedge

9.1 Blocks or wedges do not require authorization to use, according to _ 11.1.10.1. .
"Devices to raise the foot or part thereof, attached, or independent of the shoe are permitted, if they do not present an obstruction to
other athletes at the shooting line, are in contact with the ground, and such that they do not protrude more than 2 cm beyond shoe
dimensions."

10. Assistant

10.1 With classification panel approval, W1 or ST athletes with severe upper limb disability who are unable to nock their arrows safely or
efficiently or adjust their sight may be allowed an assistant for this purpose.

10.2 The assistant must not be a disturbance to other athletes and must wear the same uniform and number as the para-athlete. If the para-
athlete obtains approval to use an assistant, then the assistant should assist during both the qualification round and during match play.

11. Visually Impaired Aids

11.1 Allowed devices are blindfold, tactile sights and a spotter or a coach as authorized by WA Classifier and as outlined in World Archery
Target Rule Book, Book 3, 21.12. Látássérült versenyzők.
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