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Opgaver til dommermødet den 20-3-2015

Navn:__________________________________

Opgaverne vil blive en blanding af individuelle opgaver og gruppeopgaver

1-2 er individuelle opgaver 15 min: Herefter 15 min gennemgang.

1.- oplys om følgende udsagn er sande eller falske. Forklar dem, du mener er falske 

a) ____ Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden.

b) ____Der skydes sæt i finalerne i Compound divisionen indendørs . 

c) ____En bueskytte har lov til at markere sine pilehuller med en pen, en blyant eller en markør af enhver farve og 
tykkelse, selv om det skaber en ekstra sigtepunkt, fordi reglerne intet siger om, hvad slags pen, blyant eller markør du 
kan bruge.

d) ____Skal opsætningen af ansigtet sidde på samme sted (oppe eller nede) når der er en shoot-off i recurve division 
(individuel) efter 30m på en 1440-runde. 

e) ____Tiden mellem de to bip for at gå til skydelinien og et bip for at begynde at skyde i 720 Runden er 20 sekunder for 
handicapskytter. 

f) _____En bueskytte født den 23. maj 1995 vil have mulighed for at skyde som junior i år 2015.

g) _____En bueskytte født den 14. juli, vil 1997 vil have mulighed for at skyde som Fita kadet i 2015.

k) ____I Mix-runden for hold skal kvinden starte og manden slutte skydningen.

l) _____I holdkampe med alternerende skydning skal DoS stoppe uret for første halvdel af skydningen når den tredje 
bueskytte har skudt sin pil.

m) _____Under holdkampe kan en dommer ikke flytte sig fra sin position mellem de to hold, selv når hans udsyn er 
begrænset, så han ikke kan se hvornår bueskytterne passerer 1 meter linjen. 

n) _____I Holdskydning stopper alle kampe på samme tid efter 4 runder. 
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2.- Hvad bør scores (som indtastet i scorecard) i følgende situationer?

a) en skytte skyder 7 pile på 70 meter, med følgende værdier:
10, 9, 9, 8, 8, 6, 5 

b) en skytte skyder en pil efter tid på 30 meter. Pileværdierne for runden er: 10, 9, 9. 

c) en skytte skyder en pil, der springer tilbage fra måtten. Der er et umarkeret hul i 8 ring, og et umarkeret hul lige udenfor 
scoresonen. Hvilken score vil du give?    

d) En skytte skyder tre pile på 30 meter. Hans sidste pil bliver skudt efter udløbet af tiden. Du er dommeren på denne skive 
og kan fra skydelinjen se at den sidste pil ikke rammer skiven. Skyttens to andre pile er en 10 og en 9. Hvad er scoren 

e).- I holdkampe med samtidig skydning sker flg.: Den første skytte skyder tre pile (9, 8, 6), den anden skytte skyder to 
pile (8, 8), og den tredje skytte skyder en pil (10) . Hvad ville være den score?
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Opgave 3 og 4 løses som en gruppeopgave 2 eller 3 sammen: 30 min herefter 30 min gennemgang.

3.- Hvad ville du som dommer gøre i følgende situationer?

a) I en olympisk runde alternerende skydning, ser du fra bag skydelinien, at ansigtet på skiven har løsnet sig og hænger 
ned og dækker en del af den scorezonen Den pågældende skytte har stoppet skydningen.

b) en bueskytte trækker sin bue uden pil på bag ventelinjen. 

c) en bueskytte skyder en pil efter at opvarmningen er afsluttet og alle skytter har været nede og trække pilene og er 
kommet tilbage til venteområdet.

d) En coach krydser ventelinjen for at aflevere en pil til sin skytte.

e) en bueskytte fortæller dig, at skytten bag ham står for tæt på, så han kan ikke udføre sin skydning ordentligt.

f) Du ser en Compound skytte skyde med en teknik som du anser for farlig (High draw). 

4.- Hvordan ville du løse følgende ligestilling (ties)? Forklar alle detaljer for at løse ligestillingen med antal pile, tid, 
etc.

a) I en individuel semifinale kamp med alternerende skydning er de to bueskytter lige i score i slutningen af kampen.

b) I en kvartfinale holdmatch compound, samtidig skydning, der er scorelighed ved 218 point.
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c) Ved afslutningen af Kvalifikationsrunden, er to hold lige på en position som nr. 16 med en score på 3796 point (1440 
Round recurve).

d) Efter Kvalifikationsrunden, er to skytter lige på position 38 med en score på 682 s. (720 Runde)

e) Efter kvalifikationsrunden er to recurveskytter lige på position 64 (64 går videre), med en score på 1224 point. (1440 
Runde recurve).
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Opgaverne 5 og 6 er individuelle med 15 min til opgaven og 15 min til gennemgang

5.- Er følgende udsagn korrekt (K) eller forkerte (F)?
Kan du rette de forkerte dem?

a) ____ bueskytter skal altid stå på skydelinjen med bueskytte A til venstre, bueskytte B i midten, og bueskytte C til højre

b) _____ Opvarmning til mesterskaber i starten af dagen kan vare mellem 20 og 40 minutter.

c) _____Reglerne siger, at alle bueskytter har ret til at skyde deres opvarmningspile på de samme mål, som de vil skyde 
deres første konkurrencepile på. 

6.- oplys om følgende udsagn er sande eller falske. Forklar dem, du mener er falske.

a) ____Dommerne skal kontrollere, at alle pilehuller er markeret efter hver ende alle i hele konkurrencen.

b) _____Dommerens beslutning af en pileværdi er den eneste dommerhandling, der ikke kan appelleres.

c) ____ En dommer kan foretage en korrektion af en pileværdi selvom han ikke er blevet tilkaldt, f.eks. hvis han står 5 m 
bag skytterne og ser at at en skytte noterer en 10er selv om pilen sidder i en 7er. 
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Opgaverne 7 -11  løses 2 eller 3 sammen 40 min, 20 min gennemgang efterfølgende

7.- Følgende hændelser sker i holdskydning. Vurder om holdet har gjort en overtrædelse, hvordan det skal signaleres af 
dommeren, og hvilken straf der evt. skal anvendes.

a) I den første ende, er den første bueskytte ikke er i stand til at skyde sin anden pil, fordi han ikke er stærk nok til at 
trække gennem klikkeren. Hans træner fortæller ham at han skal gå tilbage fra skydelinien. Da han gør det, han krydser 
en meter linjen med sin pil på buen.

b) I næste runde krydser den anden bueskytte en meter linjen, før den første bueskytte har passeret linjen på vej tilbage. 
Samtidig har han også trukket en pil ud af sit kokker.

c) I tredje ende, er den sidste pil fra holdet skudt efter tid.

8.- Hvilke af følgende elementer er tilladt (JA), og som ikke er tilladt (Nej) i en bueskyttes udstyr. 

a) ____ En forstørrelseslinse på en Compound bue 
b) ____ En recurve bue med et mærke på snoren lige foran bueskyttens øje, når han er ved fuldt træk 
c) ____ Et sæt af pile med fire faner på hver
d) ____ En compound bue med 62 Pund 
e) ____ En Compound bue med to sigtepinde til skiveskydning 
f) ____ En recurve bue med et overdraw 5 cm bag trykpunktet for håndsektionen.
g) ____ En klikker der klikker to gange på en recurve bue
h) ____ Fem stabilisatorer på en recurve bue
i) ____ En recurve bue med en 1,9 cm lang synligt rør og på samme tid har en lige fiberoptisk der er 2,0 cm mod målet fra 
slutningen af synet rør.
j) ____ 9,4 mm diameter pile
k) ____ 9,3 mm diameter pile dækket med en indpakning (Wrap) 23 cm målt ned ad skaftet fra nokken 
l) ____ To streng lyddæmpere på en compound bue.

9.- Hvilket af følgende udsagn er sande, og hvilke der er falske ? Ret  og forklar de falske.

a) _____Dommerne har ansvaret for at afgøre, hvilke ansigter der bør udskiftes.

b) _____I en finale med alternerende skydning, det er den højest rangerende skytte, der begynder at skyde den første 
runde af kampen.

c) ______ Når der er en shoot off i en finale med alternerende skydning er det den skytte, der skød sidst i den tidligere 
ende der skal begynde at skyde i shoot-off.
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d) ______ En hold kamp i recurve består af 27 pile.

e) ______ En match med mix compound består af 20 pile.

10.- udfylde det tomme rum:

a) I en 1/16 Individuel recurve Elimination Match består sættene af _____ pile skudt på _____ minutter. For at vinde en 
kamp, skal en bueskytte opnå et minimum af _______ setpoint.

b) I en hold recurve semifinale kamp med alternerende skydning består en skyde shoot-off af ______ pile skudt på 
_______ sekunder.

c) tiden til at skyde en pil i en enkelt kamp med alternerende skydning er ___ sekunder.

d) I en individuel kamp, er tiden mellem de to bip fra skytte må gå frem til skydelinjen og et bib for at skyde _________ 
sekunder.

e) en individuel recurve kamp er lige i Eliminations runden når begge skytter har _______ setpoint, og i finalerne når 
begge skytter har __________ setpoint.

11. Hvad vil du score i følgende situationer?

a) i et indendørs stævne med en lodret tripel er der en 9 og 8 i den øvre ansigt, ingen pile i det midterste ansigt, og der er 
en 8 og 7 i det nederste ansigt.

b) i et indendørs hold kamp, skyder hold A i alt seks pile, med følgende fordeling på ansigterne:
Face 1: 9
Face 2: 8, 7
Face 3: ingen pile
Face 4: 10
Face 5: 9
Face 6: 10

c) i et indendørs stævne med tripel er der en 9 i det øverste ansigt, ingen pil i midten ansigt, og en 10 og en 9 i den nedre 
flade. En af disse pile blev skudt udenfor tid.

16.- Hvem vandt disse kampe? Hvad er det endelige resultat af hver kamp?

a) I en hold recurve kamp er resultaterne af hver ende:

Hold X 55-52 - 51-57
Hold Y 49-53 - 52-58

Vinderen er holdet _____ med sætscoren,: X: _____ Y _____

b) I en individuel kamp i compound:
Skytte X: 27 - 30-28 - 27-28
Skytte Y: 27 - 23-29 - 28-28
Vinderen er skytte _______ på bolden,: X: _____ Y ____

God fornøjelse Klaus Lykkebæk


