ФОРМА ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО
Съответствие с правилата

Име
BH-C

BL

ДА

BU

B

C

Дивизия Въз

BH-R

LB

Вет

Юн

Деца

HB

ПЪРВИ ЛЪК
Производител:

Тип/Модел:

Сериен Номер:

База:

Сила на опън:

ВТОРИ ЛЪК
Производител:

Тип/Модел:

Сериен Номер:

База:

Сила на опън:

Тип/Модел:

Код/Спайн:

Тегло +/- 2 gr

Дължина +/- 4 mm

Без оптични у-ства за прицел, постоянна точка на прикладване
Без у-ства за определяне на разтяжка (кликери, огледала и т.н.)
Заглушители на тетива не по-близко от 304.8 mm от нокпойта
Части от колчана, вкл. закрепване невидимо от прозореца на лъка

Мерник с 4 или 5 фиксирани точки (пинове)
Прави пинове само с една референтна точка

Без увеличителни устройства по мерник или peep sight-a
Разстояние от пин протектора до горен пин > от тази м/у него и следващ

ТИП ВЪРХОВЕ (Само за дълък лък – LB)

Лъкът има постоянна крива при опън D-образна
Фийлд

Подсилени върхове на лъка не по-дълги от 50 мм и по-високи от 20 мм
Прорез на прозореца наклонен и не преминаващ центъра на лъка.

Проверка на скоростта (Само за къмпаунд)
2-ра стрела

ДА

3-та стрела

НЕ

Резултат
Лък 1

Дълък Лък

Заоблен

Лък 2

Решение от прегледа

Запечатани болтове на рамената?

Лък(ове) съответстват на правилата?

Прозорец на лъка за лепенка?

Стрели съответстват на правилата?
BU и BL: Маркирано положение на пиновете и рамка

ДА

НЕ

Исторически лък

ДА НЕ

Лък, стрели, тетива и аксесоари без маркери за прицел
Без стабилизатор, нивелир, разтяжки, мерници, намаление. сила на опън
Един постоянен нокпойнт, максимално 2 белега
Заглушители на тетива не по-близо от 300 мм от нокпойта
Дървени стрели с естествено оперение
Идентични стрели по дължина, оперение и върхове

Резултати от прегледа
Решение от прегледа

Балансьор вкл. Удължител не по дълъг от 12 инча (304.8 mm)

Или kisser бутон или peep sight, no не и двете

Забележка: Единствено FU, FS и BH могат да смесват стрели

1-ва стрела

Стрели еднакви по дължина, тегло, диаметър, пера и насадки

По скоро хоризонтално, отколкото вертикално закрепени пинове,

Стрели
Производител:

Barebow R & C

А

BB-R

Bowhunter Recurve & Compound

FS-R

Лък с две гъвкави рамена
Общо тегло и опън на лъка поддържани от стрелеца
Без спусък (изкл. За стил Bowhunting Unlimited)
Лък, стрели, тетива и аксесоари без маркери на прицел
Само един постоянен нокпойнт (макс. 2 белега)
Маркер за разтяжка и нивелир не се подават над стрелата
Неподвижен маркер за разтяжка
FU

BB-C

Bowhunter Unlimited & Bowhunter Limited

Клуб

Клас

FS-C

Стил

FS R&C

FU
Рег, Номер

Лък с приет дизайн и употреба преди 1900 година?
Лъка направен от подобен материал, като този при историческите ?
Дървени стрели с естествено оперение?
Тетивата на лъка направени от полиестер (исторически материали
като сухожилия и черва не са разрешени) Модерни материари като

Забележка от прегледа:

кевлар, fastflight и т. н. Не са разрешени

Дата на прегледа

ДА НЕ

Приложение 1
Лък 1

Забележки

Проверяващ

Дата и подпис на стрелеца

Лък 2

НЕ

ДА

НЕ

