
Pravidla bičařských soutěží WWAC.

Rychlost a přesnost:   pro biče    6ft (1,8m), 7ft (2,1m), 8ft (2,4m) a delší

 Jako cíle budou použity kelímky držené svorkami na kovovém 
stojanu. 

 Ve vzdálenosti 7ft (2,1m)  bude vyznačena čára za kterou bude stát 
soutěžící

 Budou probíhat dvě „exhibiční“ (bez udělení cen) bičařské soutěže: 
pro biče délek 6ft a 8ft a delších.

 S bičem délky 8ft bude probíhat soutěž OBEMA RUKAMA: 
pravou rukou prásk na kelímek na pravé straně stojanu, levou rukou prásk 
na kelímek na levé straně stojanu.

Čas začne běžet až bude soutěžící připraven a sudí dá pokyn k zahájení práskání.
Na každý kelímek jsou dva pokusy. Za zasažení cíle je považováno, když 
jakýkoliv kousek kelímku spadne na zem.
Za každý nezasažený kelímek se připočítává 5 trestných sekund k naměřenému 
času.
Vyhrává soutěžící s nejlepším dosaženým časem.

Styl a technika:    pro jeden a dva biče

- Maximální povolený čas na předvedení volné sestavy s bičem je 60 
vteřin. Minimální čas sestavy není stanoven. Soutěžící může skončit 
dříve, je-li jeho sestava kratší.

- Jsou stanoveny dvě kategorie: jeden bič a dva biče
- Obsah sestavy je na výběru soutěžícího.
- Rozhodčí hodnotí styl a techniku (60%) a celkový dojem (40%)  

 Zorro soutěž:   Zhasínání svíček bičem

Úkolem je zhasnout pět svíček, které jsou umístěny na dřevěném stojanu za 
zástěnou s  kruhovými otvory v pyramidálním uspořádání. Dvě svíčky jsou 
vlevo, dvě svíčky jsou vpravo a jedna je ve středu.  

- V kvalifikačním kole má každý soutěžící 10 pokusů,  aby  zhasl alespoň 
jednu svíčku a postoupil do finále.

- Soutěžící musí stát za čarou vzdálenou 7ft od svícnu
- Práská se oběma rukama – jedním bičem: 2 svíčky jednou rukou a 3 

svíčky druhou rukou.



- Jsou povoleny maximálně 3 prásknutí mezi jednotlivými pokusy na odhad 
vzdálenosti. Tyto prásky nesmí směřovat na svíčky. 

- Jeden prásk na každou svíčku. Vícenásobný prásk na svíčku znamená 
diskvalifikaci. (překlad?).

- Každá svíčka musí být uhašena jedním samostatným práskem, 
nezhasnete-li první, končíte.

- Shození svíčky znamená diskvalifikaci.
- Maximální délka střapce práskačky je 5 cm.
- Jestliže více jak jeden soutěžící zhasne všech 5 svíček, bude rozhodovat 

rozstřel – rychlá smrt. Vyhrává nejlepší.
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