
Regulament




 Arcuri de lemn

Arcurile fabricate din lemn fără elemente de laminare.

Arcul poate fi fabricat din diferite esente de lemn dar lipirea straturilor sa fie 
facuta doar cu material natural.

Materiale naturale pot fi: lemn, bambus, os, corn, tendon, matase, canepa, in, 
bumbac, piele si altele.

Pot fi folosite materiale cum ar fi cornul sau tendonul ca straturi intermediare dar
este exclusa folosirea rasinilor epoxilice sau a altor adezivi sintetici.

Zona de prindere arcului cu mana poate fi infasurata in piele, sfoara sau alt 
material pentru o mai buna priza.

Săgeți din lemn.

Priza mediteraneană cu un singur punct de ancorare pe față.

TIPURI DE ARCURI




 Tradițional
Longbow sau Recurve care folosesc ca zonă de sprijin pentru săgeată o bucata de 
piele sau blanita.
Arcurile Horsebow la care priza pe coardă este cu inel sau protectie de piele
pentru degetul mare.
Sunt permise arcuri formate din trei piese (crosa si doua lame)-take down.
Sunt interzise sistemele de preluare a vibratie sagetii.
Sunt interzise dispozitivele acustice sau optice pentru verificarea lungimii de 
intindere.
Trasarea unor marcaje pe crosă;
Kisser-ul nu poate fi montat pe coardă;
Nu poate fi folosită nivela(bula de verificare a poziţiei arcului);
Fără elemente de stabilizare.

Săgeți din lemn. 

Priza mediteraneană cu un singur punct de ancorare pe față.

TIPURI DE ARCURI




 Tradițional open

Arcurile Longbow sau Recurve care folosesc ca zonă de sprijin pentru săgeată
de blanita sau un suport de sageata.

Nu pot fi folosite elemente de preluare a vibratiei sagetii sau de verificare a 
intinderii de tragere (clicker).

Poate fi folosit doar un punct de reper pentru fixarea sagetii.

Poate fi folosit un stabilizator de maxim 12 cm.

Săgețile pot fi din orice fel de material. 

Priza pe coardă trebuie să fie făcută astfel încât un deget să atingă săgeata, cu 
un singur punct de ancorare pe față. 

TIPURI DE ARCURI




 Coarda poate fi fabricata din orice tip de material natural sau sintetic, 

indiferent de categoria arcului.

 Matisajul poate sa fie de diferite culori dar sa nu intre in zona de vizare 
(ochire) a arcasului.

 Fiecare arc poate folosi o singura coarda cu doua bucle de agatare la capatul 
lamelor.

 Coarda poate sa aiba montat un punct de reper pentru prinderea nock-ului 
din matisaj sau metalic. Acesta nu poate sa fie folosit ca reper de ochire.

 Coarda poate avea elemente de preluare a vibratiilor din blanita, lana, 
materiale textile sau cauciuc.

 Nu este permisa folosirea dispozitivelor de ochire.

 Nu sunt permise dispozitivele de verificare a intinderii arcului (clicker).

 Nu sunt permise marcajele sau semnele pe arc ce pot fi folosite ca repere de 
ochire.
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