
 
  
 
 
 

30. marca 2019 INTERPRETÁCIE PRAVIDIEL (34679618.1)  
Kniha 3, Kapitola 11, Článok 11.3.2., 11.4 a 12.6 
 

ARCHERY GB zaslal žiadosť o výklad(tzv.„interpretáciu“), aby si overil, či je 

povolené používať strelcovi, ktorý musí nosiť načúvaciu pomôcku, spoločne s 

trénerom tzv.“závesný načúvací systém“. Tento nižšie vyšpecifikovaný systém 

umožňuje športovcovi dostávať informácie od jeho trénera.  

Komisia pre stanovy a pravidlá prehlásila, že daná otázka spadá do kompetencie 

technickej komisie po tom ako otázku skonzultuje so Zdravotníckou komisiou 

a s Komisiou športovcov. 

Komisia pre stanovy a pravidlá rozhodla, že nasledujúci výklad pravidiel nie je 
v rozpore s jestvujúcimi pravidlami alebo s rozhodnutiami Kongresu WA. 
 

Pri nosení načúvacích pomôcok môžu športovci počuť a reagovať na lukostrelecké 

a výstražné zvukové signály, avšak nie sú schopní jasne počuť alebo rozlíšiť 

pokyny/povzbudzovanie ich trénera, ktoré sú od neho podávané na takej úrovni 

hladiny zvuku, aby nimi nerušil ostatných športovcov. Je to spôsobené tým, že táto 

načúvacia pomôcka zosilňuje všetky druhy zvukov, čo sťažuje rozlíšiť ten správny 

hlas. Tzv.“závesný načúvací systém“(fungujúci na batérie) umožňuje trénerovi 

hovoriť normálnym hlasom do mikrofónu a športovcovi umožňuje dostávať túto 

informáciu vďaka tomuto systému napojenému na načúvaciu pomôcku. Inštrukcie 

trénera nemôžu počuť ostatní športovci na streleckej čiare a tiež nie je možné, aby 

športovec odpovedal naspäť trénerovi. Systém nezmenšuje schopnosť športovca 

počuť a reagovať na lukostrelecké, či výstražné signály.    

Odpoveď technickej komisie :  
Technická komisia sa väčšinou vyjadrila, že v súlade s pravidlami World Archery  
nemôže byť tzv.“závesný načúvací systém“ používaný v žiadnej lukostreleckej 
kategórii. Aj napriek tomu, že by to mohlo pre niektorých zle počujúcich športovcov 
predstavovať znevýhodnenie pri podávaní ústnych pokynov spoza streleckej čiary, 
tento tzv.“závesný načúvací systém“ by mohol zabezpečiť oveľa väčšiu výhodu 
športovcom, ktorí by ho používali oproti dobre počujúcom športovcom. Tento 
tzv.“závesný načúvací systém“ má schopnosť podávať informácie priamo do ucha 
športovca, čo v prípade dobre počujúcich športovcov nie je možné na základe 
pravidiel. Z tohto dôvodu sa musia v takomto prípade aplikovať nasledujúce pravidlá: 
 
11.3. Pre športovcov oboch kategórii nie je povolené používať nasledovné 
vybavenie: 
 
11.3.1 Akékoľvek elektronické alebo elektrické zariadenie pripevnené k náradiu 
športovca. 
 



11.3.2. Akékoľvek elektronické komunikačné zariadenie, náhlavnú  súpravu alebo 
zariadenie na redukciu hluku v priestore pred čakacou čiarou. Povolené je iba 
použitie takého softwaru umožňujúceho lokalizovať body dopadu šípov na terči, ktorý 
môže byť vytlačený na papieri za tým istým účelom. Akýkoľvek software, ktorý by 
mohol pomôcť nastaveniu zameriavača na luku sa nemôže používať, a to nikde 
v priestoroch strelnice( vrátane akéhokoľvek miesta pred, alebo za streleckou čiarou 
až po priestor pre divákov).     
 
12.6. Kým je športovec na streleckej čiare môže dostávať len neelektronické 
informácie alebo inštrukcie ohľadom lukostreľby zo strany trénera družstva, za 
podmienky, že to neruší ostatných športovcov.  
 
Technická komisia World Archery, 21. marca 2019  
Schválené Komisiou pre stanovy a pravidlá World Archery, 30. marca 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa World Archery spracovala V. Hanuliaková, december 2019 


