TEKMOVALNI PRAVILNIK
JADRANSKEGA 3D POKALA
1. SPLOŠNA DOLOČILA
 Lokostrelska zveza Slovenije in Hrvaške organizirata 3D lokostrelsko tekmovanje Jadranski 3D pokal.
 Na turnirjih Jadranskega 3D pokala lahko sodelujejo vsi registrirani člani HSS in LZS, kakor tudi registrirani
tekmovalci drugih držav, ki se lahko izkažejo s tekmovalno izkaznico svojih matičnih zvez.
2. SLOGI
 Dolgi lok ‐ LB
 Instinktivni lok ‐ IB
 Goli lok ‐ BB
 Sestavljeni lok ‐ CU
 Lovski lok ‐ HU
 Samostrel ‐ SS
Vse karakteristike opreme in moči lokov za LB, IB, BB, CU so opisne v WA 3D pravilih in
Lovski lok ‐ HU: Uporablja se lahko katerikoli lok z merilno napravo ali brez nje; strelja se lahko s sprožilcem, s
ščitnikom za prste, z rokavico ali z golimi prsti. Merilna naprava ne sme imeti več kot 5 fiksnih pinov ali križnih
pinov.
Stabilizatorji in v‐bari ne smejo biti daljši od 12 inč (30,5 cm), merjeno od najbližje točke pritrditve na lok.
"Overdraw" (max. 2 inči), kukalo, leče, libela in osvetljeni pin so dovoljeni.
Za puščice veljajo še splošna pravila: 5 grainov/funt ali 330 FPS (po izbiri tekmovalca).
Samostrel ‐ SS:
Strelja se z rdečega količka (max. razdalja 45m). Lahko se uporablja vse vrste samostrelov (recurve ali compound)
in pinov (križnih pinov ali teleskopov s povečavo ali brez). Laserske merilne naprave so prepovedane. Samostrel se
mora napenjati ročno (napenjalec je dovoljen) in mora imeti mehansko varnostno zaporo sprožilca. Uporaba zanke
kot zapore sprožilca je prepovedana.
Puščice: Dolžina puščice mora dosegati zunanjo stran krakov, ko je samostrel v napetem položaju.
Modifikacije tovarniške nastavitve niso dovoljene (CRB pravila z dne 27.11.2004, seja BOD).

3. KATEGORIJE
V Jadranskem 3D pokalu se tekmuje v absolutni kategoriji (mladinci + članski + veterani) ločeni po spolu:
 Dolgi lok ženske
 Dolgi lok moški
 Instinktivni lok ženske
 Instinktivni lok moški
 Goli lok ženske
 Goli lok moški
 Sestavljeni lok moški
 Sestavljeni lok ženske
 Lovski lok moški
 Lovski lok ženske
 Samostrel moški
Na vsakem posameznem tekmovanju se tekmovalci razporedijo po uvrstitvi v kategorijah in slogih.
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4. TARČE
 Število 3D tarč na pokalnih tekmovanjih ni določeno.

5. TOČKOVANJE
 Za uvrstitev v Jadranskem 3D pokalu mora tekmovalec sodelovati na najmanj treh (3) turnirjih.
 Vsak turnir se točkuje v absolutno v kategoriji in slogu:
1. mesto ‐ 20 točk
2. mesto ‐ 15 točk
3. mesto ‐ 10 točk
4. mesto ‐ 7 točk
5. mesto ‐ 6 točk
6. mesto ‐ 5 točk



7. mesto ‐ 4 točke
8. mesto ‐ 3 točke
9. mesto ‐ 2 točki
10. mesto ‐ 1 točka
ostala mesta se ne točkujejo

Tekmovalcu se priznajo točke v stilu v katerem je pričel tekmovalno sezono v Jadranskem 3D pokalu.
V primeru, da imata v skupnem seštevku Jadranskega 3D pokala dva tekmovalca isto število točk velja:
na višje mesto je uvrščen tekmovalec, ki je višje uvrščen na zadnjem tekmovanju.

6. ŠTARTNINA
 Štartnina je določena s strani posameznega organizatorja tekmovanja. Dodatne štartnine
za Jadranski 3D pokal ni.
7. NAGRADE IN PRIZNANJA
 Prvi trije (3) uvrščeni v slogih in kategoriji prejmejo nagrade, ki jih zagotovi organizator tekmovanja.
 Nagrade za Jadranski 3D pokal izmenično priskrbita HSS in LZS.
8. KONČNA DOLOČILA
 Rezultati Jadranskega 3D pokala morajo biti objavljeni na spletnih straneh HSS in LZS.
 Pravilnik stopi v veljavo z dnem potrditeve HSS in LZS.
9. TEKMOVANJA 2015
 13.06. Čatež ‐ grad Mokrice, Slovenija ‐ nadomestna tekma 18.04.
 20.06. Prezid, SK 3D Croatia, Hrvaška
 19.07. Sunja, SK Sunja, Hrvaška
 15.08. Muta, LK Muta, Slovenija ‐ finale

Ljubljana, 07.05.2015
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