Caseopgaver til dommermødet den 26. marts 2011 på Fyn
Opgaverne løses i små grupper på 2. Der gives maksimalt 1 time til opgaven. Herefter drøftes svarene i plenum.
Er det sandt eller falsk at:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hvis nej så angiv det rigtige svar.

Recurveskytter skal fremover kun skyde på 50 meter?
Compoundskytter skal fremover kun skyde på 50 meter?
Compound skal skyde finaleskydninger på hit og mis skiver?
en bueskytte har lov til at markere sine pilehuller med en pen, en blyant eller en markør med enhver farve og
punkt tykkelse, selv om det skaber et ekstra sigtepunkt, fordi reglerne siger intet om, hvad slags pen, blyant
eller markør kan du brug?
Tiden mellem de to bip for at gå til skydelinjen og det ene bip for at starte skydningen er 20 sekunder?
En bueskytte født den 23. maj 1991, har lov til at konkurrere som FITA junior i år 2011?
En bueskytte født den 14. juli 1993 har lov til at konkurrere som FITA kadet i år 2011?
Under holdskydning må en dommer ikke flytte sig fra sin position mellem de to hold, selv når hans udsyn til
skytterne, der passerer en meter linjen er blokeret af en anden bueskytte?
Når der er finaleskydninger slutter alle matcher på samme tid?
Det er dommerens pligt at kontrollere om pilehullerne er afmærkede?
Beslutningen om at give et gult kort til et hold i holdskydning er den eneste beslutning der ikke kan appeleres?
En bueskytte skyder 7 pile på 70 meter, med følgende værdier: 10, 9, 9, 8, 8, 6, 5
Angiv scoren

13. En skytte skyder en pil efter at tiden er gået. Scoren er 10,9,8
Angiv scoren
14. En skytte skyder en pil der rammer skiven men hopper tilbage. Du er som dommer overbevist om at det er
rigtigt at den har ramt skiven. Der er 3 umærkede huller i måtten. Et i 8 et i 7 og et udenfor scoresonen.
Angiv scoren for denne pil
15. Du overværer som dommer at en skytte skyder efter at tiden er gået. Du ser med sikkerhed at pilen rammer
naboskiven i en 9‐er. De 2 øvrige skud har ramt henholdsvis 10 og 9.
Angiv den samlede score for skytten
16. En bueskytte skyder en pil efter at pilene er trukket og skytterne har returneret til skydelinjen i 2. runde af en
Fitarunde. Hvad vil du som dommer gøre i denne situation?
17. Det er semifinale i holdskydning i indendørs skiveskydning. Der skydes ikke alternerende. Begge hold har opnået
225 point. Forklar shoot off proceduren, og hvordan man finder en vinder
18. Efter en Fitarunde i recurve har både hold nr. 16 og hold nr. 17 lige mange point med en samlet score på 3796
point. Forklar hvordan der findes et vinderhold idet kun de 16 bedste hold skal skyde holdskydning
19. Det er holdskydning. En skytte fra hold A træder frem foran 1 m linjen før den anden skytte fra holdet er trådt
tilbage. Samtidig har skytten trukket sin pil op af kokkeret inden han træder frem. Hvad vil du gøre?
20. Det er indendørs skiveskydning. En skytte har skudt en 9 og en 8 i det øverste ansigtet, der er ingen pile i midten
ansigtet, og der er en 8 og en 7 i underansigtet. Angiv scoren
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