
Muudatused WA reeglites ja bylaw-des 2022. a
alguses

● Vanuse kategooriad
○ WA Book 2 (erinevad kohad)
○ Cadets - Under 18 ehk U18 ehk alla 18-aastased
○ Juniors - Under 21 ehk U21 ehk alla 21-aastased
○ Masters (veteranid) - 50+
○ EVLile on ettepanek tehtud viia sisse U15 (noored) ja U13 (tidetid)

● Plokkvibu laskurite edasipääs duellidesse või TOP8-sse
○ WA Book 3, Chapter 14, 14.5.2.1.1
○ Ümberlaskmisel asetatakse üks märkleht mati keskele; varasemalt

mitu märklehete ja lasti sama positsiooni, mis eelnevalt võistluse
jooksul (A, B, C, D)

○ Endiselt neutraalsed matid väljaku keskosas
● Alussärgi värv täpsustatud

○ WA Book 3, Chapter 20, 20.1.1
○ Alussärgi värv peab olema valge või võistlussärgi domineerivat värvi
○ Nõutud “TV ülekannetega finaalide ajal”

● AEG:
○ Alates 1. märtsist 2022 maailma edetabeli võistlustel
○ 30 sekundit noole kohta (kvalifikatsioon ja ind. duellid samaaegse

laskmisega)
○ Enne järgmist hooaega hinnatakse mõju ja kas jätkata-laiendada
○ Võib rakendada kohalikul tasandil
○ Rekordid jäävad samaks/kehtima (olenemata, kas kasutati 30s või 40s

noole kohta võistluse ajal)

https://worldarchery.sport/rulebook/article/2260?book_title=14.5.2.1.1.
https://worldarchery.sport/rulebook/article/557?book_title=20.1.1.


● Vibratsiooni summutid (“vibration dampeners”, kummist detailid) ja raskused
vaistuvibudel

○ WA Book 3, Chapter 11; WA Book 4, Chapter 22
■ 11.4.6.1
■ 11.4.6.2
■ 11.4.10.1
■ 22.3.6.1
■ 22.3.6.2
■ 22.3.10.1

○ Vibratsiooni summutid on lubatud ja need võivad olla nii tootja poolsed
kui ise lisatud

○ Kombinatsioonid raskustest ja summutitest (“dampener”, kummist
vahetükid) on lubatud, kui need mahuvad läbi 122mm rõnga ilma
midagi painutamata

○ Käepideme küljes nurga all olevate keermestatud pesade kasutamine
on lubatud, kuid nurgaga vahetükkide kasutamine ei ole lubatud

■ Käepideme külge lisatavad raskused-summutid peavad olema
ühes sirges joones

○ Raskusi ja summuteid võib lisada gripist nii alla kui ka üles poole
● Instinctive Bow → Traditional Bow

○ Käepide on kas lamineeritud konstruktsiooniga ja sisaldab puidust
laminaate (vähemalt 2, terves pikkuses ja selgelt eristatavad) või
valmistatud ühes tükis puidust

○ Käepideme mõlemas otsas olevad pesad võivad olla reguleeritavad
õlgade raskuse ja tilleri muutmiseks

○ Laskmise ajal peab olema kas nimetissõrm või keskmine sõrm kuni
3mm kaugusel nokist

○ Lubatud on üks ankrupunkt või näos ankrupunkti liigutamine (“face
walking”). Nööril sõrmede asendi muutmine noole suhtes (“string
walking”) ei ole lubatud

■ Laskur võib lasta kas 3 sõrme noki all või 1 sõrm üleval ja 2 noki
all, kuid ta peab sama meetodit kasutama terve võistluse vältel
(meetodite vahel vahetamine on “string walking”)

https://worldarchery.sport/rulebook/article/793
https://worldarchery.sport/rulebook/article/3138


● Field Archery
○ WA Book 2 Chapter 4, 4.5.3.3.5 (field); WA Book 2, Chapter4, 4.5.6.2.4

(3D)
○ Poolfinaali edasipääsemiseks läheb Pool A võitja kokku Pool D võitjaga

ning Pool C võitja läheb kokku Pool B võitjaga (tabelites endis
muudatusi pole)

● Muudatused para-vibulaskmises
○ Erinevad muudatused klassifikatsioonidega seoses (et muuta

lihtsamaks ja selgemaks), ratastoolis laskurite toestusega seoses,
seoses üldiste reeglite muudatustega.

○ WA Book 3 Chapter 21
■ 21.3.1
■ 21.6.3
■ 21.11.4

○ 21.11.4 - võistkonna võistlus asendatakse Doubles võistlusega
■ 3-liikmelise võistkonna asemel on edaspidi 2-liikmeline

võistkond (samast soost ja sama klassi laskurid)
■ Segavõistkond jääb endiseks

● Equipment failure eemaldati
○ Kvalifikatsioonis ei ole enam võimalik saada järellaske varustuse

purunemise või laskuri enda meditsiiniliste põhjuste tõttu
■ Kui tegemist hädaolukorraga (“emergency”; olukord on

laskuritele ohtlik), siis tuleb võistlus peatada (WA Book 2,
Chapter 10, 10.2.4)

○ Sellest tulenevalt tuleb edaspidi 3-meetri-joone juhtumeid lahendada
samamoodi nagu duellides: laskur peab enda positsioonilt otsustama,
kas nool on 3 meetri sees või väljas

○ Matist tagasi põrganud, matis rippuvate noolte või läbi mati lennanud
noolte puhul muudatusi ei ole

○ Kohalikel madalama taseme võistlustel võib teha erandeid (näiteks
algajate võistlused), kuid siis see võistlus ei ole enam rekordikõlbulik

● Muudatused World CUPidel
○ TOP8 jaoks ei tehta enam ümberlaskmisi, sest TOP8 ei saa enam

vabu enam
■ Duellid algavad kas 1/32 või 1/64 finaalist

○ Ametliku treeningu asemel on avatud sessioon
■ Kestab 4 tundi
■ Kõik võistlusklassid võivad lasta, kindlaid kohti pole
■ Samal ajal saab läbida varustuse kontrolli

○ Varustuse kontroll ei ole kohustuslik
■ Kohtunikud võivad endiselt pistelisi kontrolle sooritada ning

pisteliste kontrollide arvu suurendatakse
■ AINULT World CUPidel

https://worldarchery.sport/rulebook/article/3434?book_title=4.5.3.3.5.
https://worldarchery.sport/rulebook/article/3458?book_title=4.5.6.2.4.
https://worldarchery.sport/rulebook/article/82
https://worldarchery.sport/rulebook/article/1001?book_title=10.2.4.
https://worldarchery.sport/rulebook/article/1001?book_title=10.2.4.

