
Jarpicke 3D 
Kdy: 30.9.2012 
 
Kde:  V Úděšicích (vedle Jarpic) GPS 50°19'16.057"N, 14°4'2.333"E 
 
Program:  -9:30 prezentace 
  -10:00 zahájení závodu 
  -16:00 ukončení závodu 
  -16:30 vyhlášení vítězů 
 
Startovné:   Dospělí – 350Kč 
  Dorost -  250Kč 
  Děti – 100Kč   
V ceně startovného je zápočítán oběd. V případě zájmu je možné objednat oběd vegetariánský. Cena jídla 
navíc je 70 Kč. 
 
Kategorie: 
Tradiční reflexní luk (TR-RB – Traditional Recurve Bow) - Střelci musí střílet z modré mety (max.27m). 
Jakýkoliv typ tradičního reflexního luku bez kovového středu. Nesmí se používat vypouštěče, stabilizátory, 
závaží. Tětiva musí být vypouštěna z holých prstů, rukavičky nebo chrániče prstů (tab). Při nátahu se střelec 
musí ukazováčkem stále dotýkat končíku (zakázán pohyb prstů po tětivě). Nesmí se používat kontrola nátahu 
na luku nebo na tětivě. Nejsou povoleny žádné značky na ramenou a ve střeleckém okně, které by 
umožňovaly měření vzdálenosti a nebo sloužily k míření. 
 
Tradiční dlouhý luk (TR-LB – Traditional Long BowD) - Střelci musí střílet z modré mety (max.27m). Jakýkoliv 
tradiční dlouhý luk, který je definován tak, že tětiva napjatá na luku se nedotýká luku ve více než dvou 
bodech (jen v zářezech pro tětivu), bez vypouštěče, zaměřovače a závaží. Tětiva musí být vypouštěna z prstů 
(rukavička, chránič prstů – tab, holé prsty). Při nátahu se střelec musí ukazováčkem stále dotýkat končíku 
(zakázán pohyb prstů po tětivě). Nejsou povoleny žádné značky na ramenou a ve střeleckém okně, které by 
umožňovaly měření vzdálenosti a nebo k míření. Povoleny jsou pouze dřevěné šípy. Šípy musí být dřevěné 
ze stejného materiálu, stejně dlouhé, stejně těžké a stejně olepené. 
 
Holý luk (BB – Bare Bow) – Střílí se z modré mety (max. 27m). Luk a načiní podle pravidel FITA. Jakýkoliv typ 
reflexního luku, který s přidanými závažími bez tětivy projde otvorem o průměru 12,2 cm. Pohyb prstů po 
tětivě je povolen. Zaměřovače, vodováhu, vypouštěče, klapačky není povoleno používat. Šípy musí být 
shodné délky. Do divize spadají také všechny tradiční luky s kovovým středem. 
 
 Primitivní a Jezdecký luk (Primitivebow a  Horsebow ) PB-HB Střílí se z modré mety (max. 27m). Primitivní 
luk vyroben z jednoho kusu dřeva (může být obalen šlachou či kůží), zakázáno je použití jakékoli zakládky či 
střeleckého okna. Jezdecký luk je symetrický reflexní luk, většinou složený z více materiálů. Madlo luku je 
taktéž symetrické a musí být minimálně 15mm široké bez jakéhokoli střeleckého okna. Tětiva napnuta 
na  luku prochází jeho středem a luk s napnutou tětivou nesmí měřit více než 160cm.Z obou luků je možné 
střílet za použití střelecké rukavice, chrániče prstů (Finger TAB) nebo holými prsty a to tak, že střelec musí 
být v kontaktu se šípem, nebo jeho končíkem.  “String walking” (posun prstů po tětivě) je zakázán. Na luku i 
na tětivě je zakázána jakákoli značka pro kontrolu nátahu. Jsou povoleny pouze dřevěné šípy. Všechny musí 
být ze stejného materiálu, stejné délky, váhy a provedení. Šípy musí být označeny iniciály střelce nebo jeho 
jménem. 
 
Pravidla: Na závodu platí pravidla 3D lukostřelby 
 
 
 Střílí se 3D modely zvířat na vzdálenost 8-28 metrů. Na zvířatech je vyznačená zóna vitalních orgánů 
za 8 bodů a menší zóna komory za 10 bodů a nejmenší zóna za 11. Zásah mimo tyto zóny je za 5 bodů. 
Nepočítají se rohy a kopyta. 


