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10.1

DANMARKSMESTERSKABER I UDENDØRS SKIVESKYDNING
Mesterskaber afholdes separat for seniorer (artikel 10.1.1 - 10.1.14), ungdom
(artikel 10.1.15) og Masters (10.1.16)

10.1.1

1. DAG – KVALIFIKATIONSRUNDE

10.1.1.1

Kvalifikationsrunden består for divisonerne Recurve, Barbue og Langbue af
en Bueskydning Danmark 70m runde – se 6.6.7.1.
Compound divisionen skyder en Bueskydning Danmark 50m Compound
runde – se 6.6.6.1 som kvalifikation.
Op til 4 skytter skyder samtidig mod hver skive.

10.1.1.2

Baneudlægning: Baneudlægningen bestemmes af arrangøren. Skiver kan
nummereres fortløbende fra venstre mod højre, eller fra højre mod venstre.
Tilsvarende gælder for eliminationer, kvartfinaler, semifinaler og bronzefinaler, individuelle og hold.
Ansigter:
Bueskydning Danmark 70m runde:skydes mod et 122 cm ansigt
Compound 50m runde skydes mod et 6 rings 80cm ansigt
Skydning: Alle divisioner skyder samtidig.
Markering: Skytterne markerer selv.
Eliminationsrunde
De 16 bedste fra recurve, compound, langbue og barbue divisionerne i
klasserne, Senior Herrer/Damer går videre til Eliminationsrunden på dag 2.
Ved tie: ved pointlighed mellem nr. 16 og 17 afgøres placering ved tiebreak,
på sidst skudt afstand. Der skydes 1 pil, højeste score vinder, hvis der er
ligestilling så er pilen nærmes centrum vinder. Successive enkelt shoot off pile
indtil ligestilling er afgjort.
Ved færre end 16 deltagere tillades oversiddere. Kvartfinaler og Semifinaler:
se nedenfor.
Seedning: Før eliminationsrunden foretages seedning i henhold til diagrammet
side 31 i afsnit 7 i lovkomplekset, "1/8 elimination". Samme diagram benyttes
for kvartfinale, semifinale og medaljefinaler.
Registreringsnumre: Forud for stævnet modtager hver skytte sit
registreringsnummer. Registreringsnummeret skal bæres under skydning fra
begyndelse til slut, da det samtidig er identifikationsnummer

10.1.1.3
10.1.1.4
10.1.1.5
10.1.1.6
10.1.1.7
10.1.1.7.1

10.1.1.7.2
10.1.1.8
10.1.1.9

10.1.2

ELIMINATIONS OG FINALERUNDER

10.1.2.1

Eliminations og finalerunder for recurve, bar og langbue skydes i henhold til
Olympisk Runde. Se artikel 6.6.4 og 7.6.2/7.6.3. hvis ikke andet er nævn i
afsnit
10.
Eliminations og finalerunder for Compound skydes I henhold til Compound
Match runde. Se artikel 6.6.5 og 7.6.2/7.6.3 hvis ikke andet er nævnt I afsnit 10
Eliminationsrunden er for de 16 bedste i hver af Senior Herrer/Damer i

10.1.2.2
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10.1.2.3

10.1.2.4
10.1.2.4.1
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Recurve, Langbue, Barbue og Compound divisioner med mindst 9 deltagere.
Oversiddere er tilladt.
For Recurve divisionen:
Afstanden er 70 m. for Senior.
For Langbue og Barbue divisonerne :
Afstanden er 40m for Senior.
For Compound divisionen:
Afstanden er 50m for Senior.

10.1.2.7.1

ELIMINATIONSRUNDE INDIVIDUELLE
Eliminationsrunden er for de 16 bedste i hver af Senior Herrer/Damer i
recurve, langbue, barbue og compound divisioner med mindst 9 deltagere.
Oversiddere er tilladt.
Såfremt en skytte eller et hold skriftligt inden skydningen starter, meddeler
arrangøren, at skytten/holdet ikke ønsker at fortsætte fra kvalifikations runden
til eliminationsrunden, bevirker dette at skyttens/holdets point fjernes efter
kvalifikationsrunden således at point ikke indgår i seedning eller
holdkonkurrencen, uanset om der afvikles holdskydning eller ej. Der foretages
herefter oprykning af efterfølgende skytte/hold til eliminationsrunden
Dette offentliggøres ved opslag på resultattavlen snarest muligt og senest før
skydningens start.
En tabt match er en match, hvor en af de 2 skytter ikke er til stede, når
rækkefølgen af skydning besluttes (når der skyde skiftevis), eller i hvilken 1
skytte ikke er til stede ved starten af en match (begge skytter skyder på samme
tid). Skytten som er til stede, når rækkefølgen af skydningen er besluttet eller
til stede ved starten af matchen vil blive erklæret som vinderen af den match.
Skydning: Begge divisioner skyder samtidig under skydelederens kontrol.
For Compound divisionen:
Eliminationsrunden skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Eliminationsrunden skydes som bedst af 5 set af 3 pile.
skydetiden for hver serie er 2 minutter.
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet.
De 8 vindere går videre til kvartfinalen.

10.1.3

2. DAG KVARTFINALE INDIVIDUELLE

10.1.3.1

Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de divisioner/
klasser med 4- 8 deltagere. Oversiddere er tilladt
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
For Compound divisionen:

10.1.2.4.2

10.1.2.4.3

10.1.2.5
10.1.2.5.1

10.1.2.5.2
10.1.2.6
10.1.2.7

10.1.3.2
10.1.3.2.1
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10.1.3.5

Kvartfinalen skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Kvartfinalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile.
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling:
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet.
De 4 vindere går videre til semifinalen.

10.1.4

SEMIFINALE Individuelle

10.1.4.1

Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser
med op til 4 deltagere.
Danmarksmesterskabet I en division/klasse skal altid afgøres ved
finaleskydning, uanset antallet af deltagere I divisionen/klassen.
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
For Compound divisionen:
Semifinalen skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Semifinalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile.

10.1.3.3
10.1.3.4

10.1.4.1.1
10.1.4.2
10.1.4.2.1

10.1.4.3

10.1.4.5

Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling:
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet.
De to tabere går videre til bronzefinalen, og de to vindere går til guldfinalen.

10.1.5

FINALER INDIVIDUELLE

10.1.5.1
10.1.5.1.1
10.1.5.2

BRONZEFINALER Individuelle
De 2 tabere efter semifinalen skyder om bronzemedalje.
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Finalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile.

10.1.4.4

10.1.5.2.1

10.1.5.3

Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer
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10.1.5.4
10.1.5.5
10.1.5.6
10.1.5.7
10.1.5.8

10.1.5.8.1
10.1.5.8.2

10.1.5.8.3

10.1.5.8.4
10.1.5.9
10.1.5.10

10.1.6
10.1.6.1

10.1.6.2

10.1.6.3
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værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling
I henhold til artikel 7.6.2.2 afgøres deltagernes venstre/højre positioner af
skytternes placering i henhold til seedning diagrammet.
Matchvinderen får Bueskydning Danmark's bronzemedalje.
GULDFINALER – Individuelle
De to vindere af semifinalen skyder om guld og sølvmedaljer.
Skydning: Guldfinaler for Senior recurve/compound samt herre langbue
skydes separat og med en dommer som skydeleder. Se artikel 7.6.2.2 "I
finalerunder
".
Øvrige guldfinaler skydes samlet
Skytterne skyder mod hver sin skive. De to skiver opstilles tæt sammen.
Forud for skydningens begyndelse bestemmer højest placerede skytte i
kvalifikationsrunden rækkefølgen i første serie. Herefter starter den skytte med
samlet laveste set sum i næste serie. Ved ligestilling starter skytten som skød
første pil i første serie den næste serie.
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Finalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile.
Skydetiden er 20 sekunder pr. pil. Næste skyttes skydetid begynder når første
skytte har skudt sin pil, eller når hans skydetid er udløbet.
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Matchvinderen får DIF's Mesterskabsmedalje (respektive Bueskydning
Danmark's Guldmedalje), og taberen får Bueskydning Danmark's
Sølvmedalje.
MIXED TEAM
Mixed Team finaler afholdes efter kvalifikationsrunden og afvikles for
Recurve divisionen på 70m for Senior.
Compound divisionen på 50m for senior.
Barbue divisionen på 40m for Senior.
Langbue divisionen på 40m for Senior.
Mixed Team finalen består af hold bestående af den bedste herreskytte og den
bedste dameskytte fra hver enkelt klub I divisionerne recurve barbue, langbue
og compound.
klasserne Senior og Masters har separate hold
Mixed Team runden består af 4 serier af 4 pile (2 pr skytte)
For Compound divisionen:
Runden skydes som 4 serier af 4 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 4 set af 4 pile
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10.1.6.4

Skydetiden for hver serie er 80 sekunder.

10.1.7

HOLDFINALER
For holdsammensætning se kap 2.9

10.1.7.1

Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er CompoundRecurvehold – masters hold og Barbue og Langbue hold afvikles samlet..
Holdenes navne skal påtegnes tre skytter, hvis klubben har andre hold, må
ingen skytters navne være påtegnet andre hold. Se artikel 7.6.2.3.
• Hold kan sammensættes af skytter som har skudt den pågælden
klasse/division i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på baggrund af
foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater. Hvor en klub har flere hold
seedes efter faldende orden: hold 1 = de 3 bedste resultater; hold 2 = resultat 45-6; osv.
En tabt match er en match, hvor et af de 2 hold ikke er til stede, når
rækkefølgen af skydning besluttes (når der skyde skiftevis), eller i hvilken 1
hold ikke er til stede ved starten af en match (begge hold skyder på samme
tid). Holdet som er til stede, når rækkefølgen af skydningen er besluttet eller til
stede ved starten af matchen vil blive erklæret som vinderen af den match.
Holdrunden består af 4 serier af 6 pile – 2 pr skytte.
For Compound divisionen:
Runden skydes som 4 serier af 6 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 4 set af 6 pile

10.1.7.2

10.1.7.2.1

10.1.7.3

10.1.7.4
10.1.7.5
10.1.7.5.1
10.1.7.5.2
10.1.7.6
10.1.7.7

10.1.7.7.1
10.1.7.8

FINALE skydning – Hold/Mix hold
Alle finaler for hold skydes samtidig under skydelederens kontrol.
Alle hold i divisioner/klasser efter kvalifikationsrunden deltager i holdfinalen.
Holdene seedes i overensstemmelse med diagrammet side 32 i afsnit 7 i
lovkomplekset. Oversiddere tillades.
Baneopstilling: Skiverne opstilles parvis tæt sammen for hvert af de
deltagende hold.
Banefordeling
Venstre/højre positionerne for hold afgøres af matchkortet.
(Artikel 7.6.2.3, (6. •)).
Skydning: Alle hold skyder samtidig en serie matcher, For Compound
divisionen:
Runden skydes som 4 serier af 6 pile (mix hold: 4 pile),– akkumulerende
scoring, 2 pile fra hver skytte
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 4 set af 6 pile (mix hold: 4 pile), 2 pile fra hver
skytte.
Skydetid pr. serie er 2 minutter (mix hold : 80 sekunder). Holdets skydetid
begynder, når første skytte, efter skydelederens signal, overskrider 1-meter linien.
Markering: Resultaterne for de enkelte pileværdier noteres i faldende orden
og uanset pilenes ejermand. Er det muligt, bør der være tydelig forskel på
holdets 3 (2) sæt pile. Hvem som helst af skytterne kan gå med frem til
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skiven, men kun en skytte nævner pilenes værdi. En skytte fra det andet
hold kontrollerer værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse
tilkaldes den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.

10.1.7.9

De vindende hold går videre indtil semifinalen.

10.1.7.10
10.1.7.10.1
10.1.7.10.2

SEMIFINALE Hold / Mix hold
Semifinalen er for de 4 vindende hold fra kvartfinalen.
Har en division/klasse færre end 4 hold, er disses slutplacering afgjort efter
resultaterne i kvalifikationsrunden.
BanefordelingVenstre/højre positionerne for hold afgøres af matchkortet.
(Artikel 7.6.2.3).
For hver division/klasse opstilles der 2 skivepar.
Skydning: Semifinaler afvikles på samme tid for alle divisioner/klasser, og
hvert hold skyder serier à 6 pile (mix hold : 4 pile).
For Compound divisionen:
Runden skydes som 4 serier af 6 pile (mix hold: 4 pile),– akkumulerende
scoring, 2 pile fra hver skytte
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 4 set af 6 pile (mix hold: 4 pile), 2 pile fra hver
skytte.
Skydetiden er 2 minutter pr. serie à 6 pile, Mixhold: 80 sekunder pr serie a 4
pile.
Markering: Én af holdets skytter markerer, En skytte fra det andet hold
kontrollere værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den
anviste dommer som vil give den endelige afgørelse. Taberne af semifinalen
går videre til bronzefinalen, og vinderne går videre til guldfinalen.
FINALER HOLD
I alle holdfinaler skydes der serier à 6 pile (mixhold 4 pile) pr. hold, 2 pile fra
hver skytte i hver serie.
For Compound divisionen:
Runden skydes som 4 serier af 6 pile (mix hold: 4 pile),– akkumulerende
scoring, 2 pile fra hver skytte
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 4 set af 6 pile (mix hold: 4 pile), 2 pile fra hver
skytte.
En 1 meter linie skal være afsat bag begge skivers skydelinie.

10.1.7.11
10.1.7.11.1
10.1.7.12

10.1.7.12.1
10.1.7.13

10.1.7.14
10.1.7.14.1

10.1.7.14.2
10.1.7.15
10.1.7.15.1
10.1.7.15.1.1
10.1.7.15.2

BRONZEFINALER Hold
Skydning: Alle bronzefinaler for hold skydes samtidig af taberne fra semifinalerne og under skydelederens kontrol.
Hold 4 skyder mod venstre skive, hold 3 mod højre skive.
Markering: Én af holdets skytter markerer, En skytte fra det andet hold
kontrollerer værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse. Det vindende hold
modtager Bueskydning Danmark's bronzemedalje. (til 3 skytter)

10.1.7.16

GULDFINALER Hold
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10.1.7.16.1
10.1.7.16.2
10.1.7.16.3

10.1.7.17
10.1.7.18

10.1.7.19

7

Guldfinalerne afvikles i rækkefølgen:
Barbue, Langbue Senior og Masters samt Recurve og Compound Masters
skydes samtidig. Senior compound – recurve skydes enkeltvis
De to skiver opstilles tæt sammen.
Det højest rangerende hold i kvalifikationsrunden
bestemmer
skyderækkefølgen i første serie. Holdet med lavest samlet resultat vil starte
skydningen i matchens næste serie. Står holdene lige, vil holdet der begyndte
matchen skyde først.
Skydning: Skydningen kontrolleres af en dommer.
Markering: Der markeres, når alle hold har afsluttet deres serie. Én af holdets
skytter markerer, En skytte fra det andet hold kontrollerer værdien af hver pil
i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer som vil give
den endelige afgørelse.
Det vindende hold modtager DIF's mesterskabsmedalje (respektive
Bueskydning Danmark's guldmedalje).

10.1.8

SKYDNINGENS AFVIKLING

10.1.8.1

Udstyrsfejl giver ikke ekstra skydetid under eliminations og finalerunder.
Skydelinien kan forlades for eventuel reparation/udskiftning, og skytten kan
vende tilbage og skyde resterende pile, hvis skydetiden ikke er udløbet. I
holdskydning kan et af de øvrige holdmedlemmer skyde så længe.
Under holdskydningen må der kun være én skytte ad gangen på skydelinien,
og ingen skytte må tage en pil op af koggeret, før han står på skydelinien.
Ved procedure fejl hos holdrundens skytter henvises til skydereglerne. Holdrundens tidsstraf fremgår af artikel 7.9.3.

10.1.8.2
10.1.8.3
10.1.9

LIGESTILLING
Ligestilling blandt individuelle og hold afgøres i henhold til lovkompleksets
artikel 7.7.5

10.1.10

TILSKUD
Arrangører modtager tilskud til mesterskaberne med det af bestyrelsen fastsatte beløb pr. deltager.

10.1.11

DIVERSE

10.1.11.1

Fællesbestemmelser
Fællesbestemmelser for mesterskaber er angivet i lovkompleksets artikel 2.1.3.

10.1.12

Tidspunkt
Mesterskaber i udendørs skiveskydning kan frit lægges i tidsrummet medio
juni medio september.
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10.1.13

Mesterskabspræmier
Præmieantal fremgår af artikel 2.1.3.6.

10.1.13.1

DIF's medaljer uddeles i overensstemmelse med de af DIF til enhver tid anerkendte danmarksmesterskaber.

10.1.13.2

Bueskydning Danmark medaljer i guld, sølv og bronze uddeles til gældende
klasser inden for divisionerne Recurve og Compound, barbue og langbue.

10.1.14

Olympisk Runde / 50m Compound match runde
• Yderligere detaljer i forbindelse med Olympisk Runde og 50m Compound
Match runde Udendørs findes i artikel 6 (Runder) og artikel 7..
• Detaljer om skydningens afvikling i artikel 7. (Udstyrsfejl) og i artikel 7.
(Trænerassistance under skydning).
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FORBUNDSMESTERSKABER FOR UNGDOM - UDENDØRS
For Mikro, Mini, Aspirant, Kadet, Junior - herrer og damer
Program:
1. Dag

10.1.15.1

10.1.15.2
10.1.15.3

10.1.15.4
10.1.15.4.1

Kvalifikationsrunden består for divisonerne Recurve, Barbue og Langbue af
en Bueskydning Danmark 70m runde – se 6.6.7.1 hvor op til 4 skytter skyder
samtidig mod hver skive. Compound divisionen skyder en Bueskydning
Danmark 50m Compound runde – se 6.6.6.1 som kvalifikation.
• Centerhøjden på ansigterne kan reduceres op til med 25 cm for mikro
klasserne.
• Alle klasser/divisioner skyder samtidig.
• Skytterne markerer selv. For mikro skytter tillades hjælpere til markering.
benyttes hjælpere, skal der krydsrevideres med nabo skiven, før pile trækkes.
Seedning: Før eliminationsrunden foretages seedning i henhold til diagrammet
side 31 i afsnit 7, "1/8 elimination".
Individuelle eliminations runde og finalerunde afvikles som beskrevet i
afsnit 10.1.2. dog således, at alle skyder på 2. dagen, når der er mere en 1
deltager i rækken. Oversider tillades således at antal skytter efter 1. runde er
enten 2-4-8-16-32-64.

10.1.15.4.3
10.1.15.4.4

MIXED TEAM
Mixed Team finaler afholdes efter kvalifikationsrunden og afvikles for
Recurve, Barbue og Langbue divisionen på den til klassen svarende 70m
afstand- se 6.6.7.1og for Compound divisionen på den for klassen svarende
50m afstand – se 6.6.6.1.
Mixed Team finalen består af hold bestående af den bedste herreskytte og
den bedste dameskytte fra hver enkelt klub I divisionerne recurve,
compound, langbue og barbue
Mixed Team runden består af serier af 4 pile (2 pr skytte)
Skydetiden for hver serie er 80 sekunder.

10.1.15.5

2. Dag Elimination og Finalerunder

10.1.15.5.1

Eliminationsrunder Individuelle
Skydetiden er 2 minutter.
Afstanden er pågældende divisions/klasses næstlængste.
Markering som 10.1.2.6
Banefordeling som 10.1.2.7

10.1.15.4.2

10.1.15.5.2

10.1.15.6

Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de
divisioner/klasser med 4-8 deltager. Oversiddere tillades.

10.1.15.7
10.1.15.7.1

FINALER Individuelle
Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser
med 3-4 deltagere.
Bronze og guldfinaler afvikles som i 10.1.2.5 og 10.1.2.6

10.1.15.7.2
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10.1.15.8

Hold og Mix hold finaler ved Forbundsmesterskaberne for ungdom.
Der henvises til de generelle bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af
hold og Mix hold finaler og samme regler følges for ungdom. Hold kan
sammensættes på tværs af køn blot man har skudt samme afstand/ansigt som
holdskydningen afvikles på, i den indledende runde.
Skytter, der deltager i holdskydningen i en højere aldersklasse end de er
tilmeldt den individuelle skydning, skal meddele dette skriftligt til
arrangøren inden den individuelle kvalifikation skydes..
Eneste undtagelse fra seniorernes holdfinaler er at de skal afvikles ved
deltagelse af mere end 1 hold.

10.1.15.8

Alle medaljer er Bueskydning Danmark-medaljer. Øvrige forhold er som
beskrevet i artikel 10.1.2.
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10.1.16

FORBUNDSMESTERSKABER FOR Masters - UDENDØRS
For Masters - herrer og damer
Program:
DM for masters afvikles på en dag

10.1.16.1

Kvalifikationsrunden består for divisonerne Recurve, Barbue og Langbue af
en Bueskydning Danmark 70m runde – se 6.6.7.1 hvor op til 4 skytter skyder
samtidig mod hver skive. Compound divisionen skyder en Bueskydning
Danmark 50m Compound runde – se 6.6.6.1 som kvalifikation.
• Alle klasser/divisioner skyder samtidig.
• Skytterne markerer selv
Seedning: Før eliminationsrunden foretages seedning i hen¬hold til
diagrammet side 31 i afsnit 7, "1/8 elimination"..

10.1.16.2
10.1.16.2

Individuelle eliminations runde og finalerunde afvikles som beskrevet i
afsnit 10.1.2. Oversider tillades således at antal skytter efter 1. runde er
enten 2-4-8-16-32-64.

10.1.16.3
10.1.16.3.1

MIXED TEAM
Mixed Team finaler afholdes efter kvalifikationsrunden og afvikles for
Recurve divisionen på 60m.
Compound divisionen på 50m.
Barbue divisionen på 40m.
Langbue divisionen på 40m.
Mixed Team finalen består af hold bestående af den bedste herreskytte og
den bedste dameskytte fra hver enkelt klub I divisionerne recurve,
compound, langbue og barbue
Mixed Team runden består af 4 serier af 4 pile (2 pr skytte)
Skydetiden for hver serie er 80 sekunder.

10.1.16.3.2
10.1.16.3.3
10.1.16.3.4
10.1.16.4
10.1.16.4.1
10.1.16.4.2

10.1.16.4.3

Eliminationsrunder Individuelle
Skydetiden er 2 minutter.
Afstanden er:
Recurve divisionen på 60m.
Compound divisionen på 50m.
Barbue divisionen på 40m.
Langbue divisionen på 40m.
Markering som 10.1.2.6
Banefordeling som 10.1.2.7

10.1.16.5

Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de
divisioner/klasser med 4-8 deltager. Oversiddere tillades.

10.1.16.6
10.1.16.6.1

FINALER Individuelle
Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 i divisioner/klasser
med 3-4 deltagere.
Bronze og guldfinaler afvikles som i 10.1.2.5 og 10.1.2.6

10.1.16.6.2

Bueskydning Danmark kap. 10 2020 V1.0
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10.1.16.7

Hold og Mix hold finaler ved Forbundsmesterskaberne for Masters.
Der henvises til de generelle bestemmelser vedr. seniorernes afvikling af
hold og Mix hold finaler og samme regler følges for masters. Hold kan
sammensættes på tværs af køn blot man har skudt samme afstand/ansigt som
holdskydningen afvikles på, i den indledende runde.

10.1.16.8

Alle medaljer er Bueskydning Danmark-medaljer. Øvrige forhold er som
beskrevet i artikel 10.1.2.
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DANMARKSMESTERSKABER I INDENDØRS SKIVESKYDNING
Mesterskaberne afholdes som Danmarksmesterskaber (DIF Medaljer) for seniorer og Forbundsmesterskaber for Ungdom (10.2.5) og Masters (10.2.6).

10.2.1

KVALIFIKATIONSRUNDE

10.2.1.1

Kvalifikationsrunden består af en 18 m WA Indendørs runde mod 40 cm tripel
ansigter.
• Barbue og Langbue (se 10.4) divisionerne skyder mod fuldt 40 cm ansigt.
• Danmarksmesterskabet for Seniorer i recurve, Barbue, Langbue og
compound divisionerne afgøres efter finaleskydning.
De 16 bedste recurve, Barbue, Langbue og/eller compound i hver af 4
nedenstående klasser går videre til Eliminationsrunden, oversiddere tillades.
• Senior Damer
• Senior Herrer
• Masters Damer
• Masters Herrer

10.2.1.2

10.2.1.3

10.2.1.4
10.2.1.5

10.2.1.6
10.2.1.6.1
10.2.1.7
10.2.1.8
10.2.1.9

Baneudlægning: Baneudlægningen bestemmes af arrangøren. Skiver kan
nummereres fortløbende fra venstre mod højre, eller fra højre mod venstre.
Hvis banen er delt med damer til den ene side og herrer til den anden side, kan
de to skivehold nummereres fra midten og udad til henholdsvis venstre og til
højre. Tilsvarende gælder for eliminationer, kvartfinaler, semifinaler og bronzefinaler, individuelle og hold.
Montering af ansigter: Tripelansigterne, trekant eller lodret, monteres i
overensstemmelse med eksemplerne i afsnit 8.
Benyttes trekant-tripel ansigter, monteret i 2 rækker, skyder A mod øverste
venstre ansigt, B mod øverste højre ansigt, C mod nederste venstre ansigt og D
mod nederste højre ansigt.
• Benyttes lodrette tripel-ansigter skyder A mod 1. række, B mod 3. række, C
mod 2. række og D mod 4. række.
• Er der plads på måtten til 6 tripel ansigter med 2 cm mellem score zonerne
horisontalt mærkes ansigterne A-B-A for oven og C-B-C for neden (3 skytter
pr bane, 1 skytte skyder ad gangen).
Skydning: Alle divisioner skyder samtidig, 3 pile
Skyde tiden er 2 minutter.
Markering: Skytterne markerer selv.
Seedning: Før næste dags eliminationsrunde foretages seedning i henhold til
diagrammet i lovkompleksets afsnit 8, "1/8 elimination". Samme diagram benyttes for kvartfinale, semifinale og medaljefinaler.
Rygnumre (registreringsnumre): Forud for stævnet modtager hver skytte sit
registreringsnummer (= rygnummer). Registreringsnummeret skal bæres under
skydning fra begyndelse til slut, da det samtidig er identifikationsnummer
Bueskydning Danmark kap. 10 2020 V1.0
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10.2.2

ELIMINATIONS- OG FINALERUNDER

10.2.2.1
10.2.2.1.1

ELIMINATIONSRUNDE - Individuelle
Eliminationsrunden er for de 16 bedste recurve/Barbue/Langbue/compoundskytter der har deltaget i respektive division. Oversiddere er tilladt ved mere
end 8 deltagere.
Eliminationsrunden skydes som bedst af 5 set af 3 pile.
En tabt match er en match, hvor en af de 2 skytter ikke er til stede, når
rækkefølgen af skydning besluttes (når der skyde skiftevis), eller i hvilken 1
skytte ikke er til stede ved starten af en match (begge skytter skyder på samme
tid). Skytten som er til stede, når rækkefølgen af skydningen er besluttet eller
til stede ved starten af matchen vil blive erklæret som vinderen af den match.
Ansigterne monteres i en enkelt række - se "bane 7" på side 28 i afsnit 8, eller
der kan benyttes lodrette tripel ansigter.
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
For Compound divisionen:
Der skydes 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Der skydes bedst af 5 set af 3 pile
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.

10.2.2.1.2
10.2.2.1.2.1

10.2.2.1.3
10.2.2.1.4

10.2.2.1.5
.
10.2.2.1.6

10.2.2.1.7
10.2.2.2
10.2.2.2.1
10.2.2.2.2
10.2.2.2.3
10.2.2.2.4
10.2.2.2.5
10.2.2.2.6

10.2.2.2.7

Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8.).
De 8 vindere går videre til kvartfinalen.
KVARTFINALE - Individuelle
Kvartfinalen er for de 8 vindere af eliminationsrunden og for de skytter i
divisioner/klasser med 4-8 deltagere i kvalifikationsrunden.
Runden skydes som bedst af 5 set af 3 pile.
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
Ansigter monteres i en enkelt række, 2 pr. måtte.
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8.).
De 4 vindere går videre til semifinalen.
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SEMIFINALE - Individuelle
Semifinalen er for de 4 vindere fra kvartfinalen og for de 4 bedste i divisioner/klasser med mindst 4 deltagere.
Danmarksmesterskabet I en division/klasse skal altid afgøres ved
finaleskydning, uanset antallet af deltagere I divisionen/klassen.
For Compound divisionen:
Runden skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring.
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 3 set af 3 pile.
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8).
De to tabere går videre til bronzefinalen, og de to vindere går til guldfinalen.

10.2.2.4
10.2.2.4.1

FINALER – Individuelle
For Compound divisionen:
Runden skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring.
For øvrige divisioner:
Runden skydes som bedst af 3 set af 3 pile.

10.2.2.5
10.2.2.5.1
10.2.2.5.2

10.2.2.5.5

BRONZEFINALER – Individuelle
De 2 tabere efter semifinalen skyder om bronzemedalje.
Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol.
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Finalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile
Markering: Skytterne markerer selv, hans/hendes konkurrent kontrollerer
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8.).
Matchvinderen får Bueskydning Danmark's bronzemedalje.

10.2.2.6
10.2.2.6.1
10.2.2.7

GULDFINALER – Individuelle
De to vindere af semifinalen skyder om guld- og sølvmedaljer.
Skydning: Guldfinaler for Senior recurve/compound skydes separat og med

10.2.2.5.3
10.2.2.5.4
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en dommer som skydeleder og tidtager. Se artikel 8.6.1.3 "I finalerunder - ".
Øvrige guldfinaler skydes samlet
Skytterne skyder mod hver sit ansigt, der begge er monteret på samme måtte.
Forud for skydningens begyndelse bestemmer højest placerede skytte i
kvalifikationsrunden rækkefølgen i første serie. Herefter starter den skytte med
samlet laveste set sum i næste serie. Ved ligestilling starter skytten som skød
første pil i første serie den næste serie.
Skydning: For Senior Compound/recurve : Skytterne skyder skiftevis en pil
ad gangen, skydetiden er 20 sekunder pr. pil. Næste skyttes skydetid begynder
når første skytte har skudt sin pil, eller når hans skydetid er udløbet.
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 5 serier af 3 pile – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Finalen skydes som bedst af 5 set af 3 pile
Markering: Skytterne markerer selv, Hans/hendes konkurrent kontrollere
værdien af hver pil, i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste
dommer som vil give den endelige afgørelse.
Matchvinderen får DIF's Mesterskabsmedalje (respektive Bueskydning
Danmark's Guldmedalje) og taberen får Bueskydning Danmark's Sølvmedalje.

10.2.3

HOLD FINALER
For holdsammensætning se kap 2.9

10.2.3.1

Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler. Holdenes navne skal påtegnes,
tre skytter, hvis klubben har andre hold, må ingen skyttes navn være påtegnet
andre hold.
• Hold kan sammensættes af skytter som har skudt den pågældende
klasse/division i kvalifikationsrunden. Seedning foretages på baggrund af
foreningens 3 bedste kvalifikationsresultater. Hvor en klub har flere hold
seedes efter faldende orden: hold 1 = de 3 bedste resultater; hold 2 = resultat 45-6; osv.
Seedning
foretages
på
baggrund
af
foreningens
3
bedste
kvalifikationsresultater. Hvor en klub har flere hold seedes efter faldende
orden: hold 1 = de 3 bedste resultater; hold 2 = resultat 4-5-6; osv.
En tabt match er en match, hvor en af de 2 hold ikke er til stede, når
rækkefølgen af skydning besluttes (når der skyde skiftevis), eller i hvilken 1
holdet ikke er til stede ved starten af en match (begge hold skyder på samme
tid). Holdet som er til stede, når rækkefølgen af skydningen er besluttet eller til
stede ved starten af matchen vil blive erklæret som vinderen af den match.
Skydningen:
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 4 serier af 6 pile (2 pr skytte)– akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Finalen skydes som bedst af 4 set af 6 pile (2 pr skytte)

10.2.3.2
10.2.3.2.1

10.2.3.3

10.2.3.2

FINALER - Hold
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10.2.3.2.1
10.2.3.2.2
10.2.3.2.3
10.2.3.2.4

10.2.3.2.5

10.2.3.2.6

10.2.3.2.7
10.2.3.3
10.2.3.3.1
10.2.3.3.2
10.2.3.3.3
10.2.3.3.4
10.2.3.3.5

10.2.3.3.6
10.2.3.3.7

10.2.3.4
10.2.3.4.1
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Alle finaler for hold skydes samtidig under skydelederens kontrol.
finalerne er for alle hold..
Holdene seedes i overensstemmelse med diagrammet side 32 i lovkompleksets
afsnit 8.
Skiverne opstilles parvis. På hver måtte monteres 2 ansigter, trekant-tripel eller
lodret tripel,.
Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8.).
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 4 serier af 6 pile (2 pr skytte)– akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Finalen skydes som bedst af 4 set af 6 pile (2 pr skytte)
Skydning: Skydetiden er 2 minutter for holdets i alt 6 pile. Holdets skydetid
begynder, når første skytte overskrider 1-meter linien.
Markering: Resultaterne for de enkelte pileværdier noteres i faldende orden,
uanset de enkelte piles ejermand. Er det muligt, bør der være tydelig forskel på
de 3 sæt pile. Kun én af holdets skytter går frem til markering og trækning af
pilene. Holdet vælger selv hvem af de tre, der skal være markør hver gang, der
markeres. En skytte fra det andet hold kontrollere værdien af hver pil i
tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer som vil give
den endelige afgørelse. Sidste markør underskriver skydesedlen efter endt
markering.
De 4 vindende hold går videre til semifinalen.
SEMIFINALE - Hold
For de 4 vindende hold efter kvartfinalen og for de 4 bedste hold i divisioner/klasser med 4 hold.
Har en division/klasse færre end 4 hold, er disses slutplacering afgjort efter
resultaterne i sidste, fælles runde.
Skydning: Skydningen afvikles under skydelederens kontrol.
Der opstilles 2 skivepar.
Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8.7.2.3).
Markering: Én af holdets skytter markerer En skytte fra det andet hold
kontrollere værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den
anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.
Taberne af semifinalen går videre til bronzefinalen. Vinderne går videre til
guldfinalen.
FINALER - Hold
For Compound divisionen:
Finalen skydes som 4 serier af 6 pile (2 pr skytte) – akkumulerende scoring
For øvrige divisioner:
Bueskydning Danmark kap. 10 2020 V1.0
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Finalen skydes som bedst af 4 set af 6 pile (2 pr skytte).
En 1-meter linie skal være afsat bag skydelinien.
BRONZEFINALER - Hold
Skydning: Alle bronzefinaler for hold skydes samtidig under skydelederens
kontrol.
De to tabere af semifinalen skyder om bronzemedalje.
Banefordeling
I indendørs matchrunder bestemmes venstre/højre position af seedning diagrammet. I den første par-opstilling vil skytten på den øverste linie for et par
skyde fra matchens venstre standplads. (Se artikel 8.).
Markering: Én af holdets skytter markerer En skytte fra det andet hold
kontrollerer værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.
Det vindende hold modtager Bueskydning Danmark's bronzemedaljer.
GULDFINALER - Hold
Guldfinalerne afvikles samlet for masters samt senior Barbue og Langbue.
Senior Compound/Recurve skydes enkeltvis
De to bedste hold fra semifinalen skyder på hver sin skive med 2 ansigter.
Det højest rangerende hold i kvalifikationsrunden bestemmer skyderækkefølgen i første serie. Holdet med lavest samlet resultat vil starte skydningen i
matchens næste serie. Står holdene lige, vil holdet der begyndte matchen skyde
først.
Markering: Én af holdets skytterne markerer En skytte fra det andet hold
kontrollerer værdien af hver pil i tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.
Det vindende hold modtager DIF's Danmarksmesterskabsmedaljer (respektive
Bueskydning Danmark's guldmedaljer), og taberne modtager Bueskydning
Danmark's sølvmedaljer.

10.2.4

SKYDNINGENS AFVIKLING

10.2.4.1

Udstyrsfejl giver ikke ekstra skydetid under eliminations- og finalerunder.
Skydelinien kan forlades for eventuel reparation/udskiftning, og skytten kan
vende tilbage og skyde resterende pile, hvis skydetiden ikke er udløbet (Artikel
8.). Under holdskydning kan et af de andre holdmedlemmer skyde så længe.
Der må kun være én skytte ad gangen på skydelinien, og ingen skytte må tage
en pil op af koggeret, før han står på skydelinien. (Artikel 8.).
Hvis ovenstående regel overtrædes, får holdet en advarsel. (Artikel 8.).
Gentages forseelsen, straffes holdet i henhold til artikel 8..

10.2.4.2
10.2.4.3
10.2.4.4
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10.2.5

FORBUNDSMESTERSKABER FOR UNGDOM
For Mikro, Mini, Aspirant, Kadet, Junior - herrer og damer

10.2.5.1

1. DAG – KVALIFIKATIONSRUNDE

10.2.5.1.1

Kvalifikationsrunden består af en 18m (Junior, Kadet) 12m (Aspirant, Mini)
og 8m (Mikro) WA Indendørs runde.
Der skydes mod 40 cm full face eller trekant trippel jfr 10.2.5.1.2

10.2.5.1.2

• Skytter kan, ved tilmeldingen, ønske at skyde mod fuldt 40 cm ansigt eller
trekant trippel.
• Centerhøjden på ansigterne kan reduceres op til med 25 cm for mikro
klasserne.

10.2.5.2
10.2.5.2.1

2. DAG – ELIMINATIONS- OG FINALERUNDE
Individuelle eliminations runde og finale runde Afvikles som beskrevet i afsnit
10.2.2 dog således, at alle skyder på 2. dagen, når der er mere en 1 deltager i
rækken.
Finaleskydningen afvikles på 40 cm fuldt eller trekant trippel ansigt efter
skyttens valg jfr. 10.2.5.1.2.

10.2.5.2.2
10.2.5.3

2. Dag - Hold Eliminations og Finalerunde

10.2.5.3.1

Hold eliminations runde og finale runde afvikles som beskrevet i 10.2.3 med
flg ændringer
Holdskydningen afvikles i klasserne
Micro (8 m)
Mini/Aspirant (12 m)
Kadet/Junior (18 m)
Hold sammensættes på tværs af køn
Holdfinaler afvikles ved deltagelse af mere end et hold i en rækken.
Holdskydningen afvikles på 40 cm full face eller trekant trippel efter skytternes eget valg jfr 10.2.5.1.2 – der opsættes 3 ansigter et for hver skytte.
De 3 ansigter monteres på linie, således at centerhøjden for full face og felt 1
og 3 på trippel er 130 cm (kan for micro skytter sænkes 25 cm).
Ved trippel ansigt skydes i felt 1 og 3 - en pil i hver
Ved full face ansigt skydes max 2 pile i ansigtet
Skytterne kan frit vælge ansigt, blot ovenstående følges
I tilfælde af shootoff skydes pilen i felt 2 – hvis der skydes på trippel ansigt.

10.2.5.3.2

10.2.5.3.3
10.2.5.3.4
10.2.5.3.5
10.2.5.3.6

10.2.6

FORBUNDSMESTERSKABER FOR MASTERS
For Masters - herrer og damer

10.2.6.1
10.2.6.2

Mesterskabet afvikles på en dag
Kvalifikationsrunden består af en 18 m WA Indendørs runde mod 40 cm trekant tripel ansigter.
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10.2.6.3

10.2.6.4
10.2.6.4.1
10.2.6.4.2

• Barbue og Langbue (se 10.4) divisionerne skyder mod fuldt 40 cm ansigt.
• Recurve og Compound kan vælge at skyde mod fuldt 40 cm ansigt – dette
skal oplyses ved tilmeldingen.
Forbundsmesterskaber for Masters i recurve, Barbue, Langbue og compound
divisionerne afgøres efter finaleskydning.
ELIMINATIONS- OG FINALERUNDE
Individuelle eliminations runde og finale runde afvikles som beskrevet i afsnit
10.2.2 .
Finaleskydningen afvikles på 40 cm fuldt eller trekant trippel ansigt efter skyttens valg jfr. 10.2.6.2.

10.2.6.5

Hold Eliminations og Finalerunde

10.2.6.5.1

Hold eliminations runde og finale runde afvikles som beskrevet i 10.2.3 med
flg ændringer
Hold sammensættes på tværs af køn
Holdfinaler afvikles ved deltagelse af mere end et hold i en rækken.
Holdskydningen afvikles på 40 cm full face eller trekant trippel efter skytternes eget valg jfr 10.2.6.2 – der opsættes 3 ansigter et for hver skytte.
De 3 ansigter monteres på linie, således at centerhøjden for full face og felt
1 og 3 på trippel er 130 cm.
Ved trippel ansigt skydes i felt 1 og 3 - en pil i hver
Ved full face ansigt skydes max 2 pile i ansigtet
Skytterne kan frit vælge ansigt, blot ovenstående følges
I tilfælde af shootoff skydes pilen i felt 2 – hvis der skydes på trippel ansigt.

10.2.6.5.2
10.2.6.5.3
10.2.6.5.4
10.2.6.5.5
10.2.6.5.6

10.2.7
10.2.7.1

LIGESTILLING
Ligestilling blandt individuelle og hold afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets artikkel 8.8.5

10.2.8

TILSKUD

10.2.8.1

Arrangører modtager tilskud til mesterskaberne med det af bestyrelsen fastsatte beløb.

10.2.9

DIVERSE

10.2.9.1

Fællesbestemmelser
Fællesbestemmelser for mesterskaber er angivet i lovkompleksets artikel 2.1.3.

10.2.10

Tidspunkt
Mesterskaber i indendørs skiveskydning kan frit lægges i tidsrummet medio
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februar – ultimo marts.
10.2.10.1
10.2.10.2
10.2.10.3
10.2.11

Mesterskabspræmier
Præmieantal fremgår af artikel 2.1.3.6.
DIF's medaljer uddeles i overensstemmelse med de af DIF til enhver tid anerkendte danmarksmesterskaber.
Bueskydning Danmark-medaljer i guld, sølv og bronze uddeles til gældende
klasser inden for divisionerne Recurve, Barbue, Compound og Langbue.
Indendørs Matchrunde
Yderligere detaljer om skydningens afvikling findes i artiklerne 8.8.2.4 (Udstyrsfejl); 8.8.6. (Hjælp/Trænerassistance); 8.8.1.2. (Eliminationsrundens
procedure); og 8.8.1.3. (Finalerunde-procedurer).
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10.3

DANMARKS- OG FORBUNDSMESTERSKABER I FELTSKYDNING
Danmarksmesterskaber på Arrowhead runden og forbundsmesterskaber på
Skovrunden arrangeres af samme forening over 2 dage som følger:

10.3.1

1. DAG Forbundsmesterskaber i Feltskydning
Der skydes en WA Skovrunde på 24 mål.

10.3.2

2. DAG Danmarksmesterskaber i Feltskydning
Der skydes en WA Arrowhead runde med 12 mål uden afstandsmærkning +
12 mål med afstandsmærkning.

10.3.3
10.3.3.1

SKYDNING
Skydningen afvikles i overensstemmelse med WA's skyderegler for Arrowhead-runder dog uden finaleskydning, se artikel 6.8.3, og WA's skyderegler for
Skovrunden, se artikel 9.13. Hertil kommer Bueskydning Danmark's regler for
de yngste aldersklasser.
Hold 3 skytter fra samme division/klasse.

10.3.3.3
10.3.4

LIGESTILLING
Ligestilling afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets artikel 9.7.3.2
(omhandlende shoot off) uanset om der skydes finalerunde eller ej.

10.3.5

TILSKUD
Arrangøren modtager tilskud til mesterskaberne med det af bestyrelsen fastsatte beløb pr. deltager.

10.3.6

DIVERSE

10.3.6.1

Fællesbestemmelser
Fællesbestemmelser for mesterskaber er angivet i lovkompleksets artikel 2.1.3.
Tidspunkt
Mesterskaber i feltskydning afholdes i september måned.
Mesterskabspræmier
Præmieantal fremgår af artikel 2.1.3.6.
DIF's medaljer uddeles i overensstemmelse med de af DIF til enhver tid anerkendte danmarksmesterskaber.
Bueskydning Danmark medaljer i guld, sølv og bronze uddeles til gældende
klasser inden for divisionerne Recurve, Barbue, Compound, National
Buejæger (Bueskydning Danmark) og Langbue efter gældende regler.

10.3.6.2
10.3.6.3
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DANMARKSMESTERSKABER I 3D FELTSKYDNING
Forbundsmesterskaber i 3D feltskydning afvikles på 1 dag som følger:

10.4.1

Forbundsmesterskaber i 3D Feltskydning
Der skydes en Bueskydning Danmark 3D runde på et antal mål mellem
minimum24 og maksimum 30. Den arrangerende klub afgør det konkrete antal
mål under hensyntagen til terræn, sikkerhed og gennemførelsestid

10.4.2
10.4.2.1

SKYDNING
Skydningen afvikles i overensstemmelse med Bueskydning Danmark’s
skyderegler for 3D runden, se artikel 9.14. Hertil kommer Bueskydning
Danmark's regler for de yngste aldersklasser.
Skydningen afvikles som 2 pils skydning.

10.4.2.2
10.4.3

LIGESTILLING
Ligestilling afgøres i overensstemmelse med lovkompleksets artikel 9.7.3.2
(omhandlende shoot off), der skydes på et 3D mål.

10.4.4

TILSKUD
Arrangøren modtager tilskud til mesterskaberne med det af bestyrelsen fastsatte beløb pr. deltager.

10.4.5

DIVERSE

10.4.5.1

Fællesbestemmelser
Fællesbestemmelser for mesterskaber er angivet i lovkompleksets artikel 2.1.3.
Tidspunkt
Mesterskaber i 3D feltskydning afholdes fra september til medio oktober
måned.
Mesterskabspræmier
Præmieantal fremgår af artikel 2.1.3.6.
DIF's medaljer uddeles i overensstemmelse med de af DIF til enhver tid anerkendte danmarksmesterskaber.
Bueskydning Danmark medaljer i guld, sølv og bronze uddeles til gældende
klasser inden for divisionerne Recurve, Barbue, Compound, National
Buejæger (Bueskydning Danmark) og Langbue efter gældende regler.

10.4.5.2
10.4.5.3
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10.6

Påklædning ved Danske stævner

10.6.1

Ved alle officielle skiveskydnings- og feltskydningsstævner skal Bueskydning
Danmark's bestemmelser for reklamer og varemærker på beklædning og
udstyr overholdes. (Se artikel 5.3.2..).
Under konkurrencer kræves følgende påklædningsforskrifter overholdt:
• Damer skal være passende påklædt i kjole, nederdel, buksenederdel, slacks
eller shorts og bluse eller overdel.
• Herrer skal bære benklæder eller shorts og skjorte/skydetrøje med lange eller
korte ærmer.
• Shorts må ikke være kortere end til skyttens fingerspidser, når han/hun står
med strakte arme og fingre ned langs kroppen.
• Det er tilladt at bære sweater/cardigan.
• Træningsdragter, der er udleveret som holdpåklædning skal være tilladt.
Der må ikke forekomme nogen form for reklame på beklædning som bæres af
konkurrencedeltagere eller officials under konkurrenceforløbet, bortset fra,
hvad der er tilladt i henhold til udtagelsesbestemmelserne (se artikel 5,3).
Lukket fodtøj skal bæres hele tiden under et stævne.
Deltageres registreringsnumre skal være anbragt på skyttens pilekogger eller
lår, så de er synlige fra ventelinien under skydningen.
I tilfælde af dårligt vejr ved udendørs stævner kan stævnets dommere give
tilladelse til, at skytterne benytter anden påklædning.
Deltager har tilladelse til at bære beklædning m.v., hvorpå der forekommer
navn og/eller vedkommendes nationsnavn, - mærke, - flag eller – emblem
uden restriktioner med hensyn til disses størrelser.
WA accepterer ikke camouflagetøj af sikkerhedsårsager.
Skytter som stiller op til 3D/Felt stævner, kan vælge at stille op i det tøj de
normalt bruger til jagt (camouflage), med SKAL bære en vest eller bånd af en
størrelse of placering som sikrer synlighed under alle forhold. Vest eller bånd
skal være signalfarvet.

10.6.2

10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.6.6
10.6.7
10.6.8
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10.10.2.2

10.10.3
10.10.4
10.10.5

10.10.6
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Langbue divisionen
Buen skal svare til den traditionelle form for en bue hvormed menes at når
buen er opstrenget må strengen ikke rører nogen anden del af buen end
strengnocken. Buen må laves af enhver type af materiale eller kombination
af materiale. Der er ingen begrænsning i udformningen af grebet og benene.
Buen må være adskilbar, hvor de 2 dele er ca. samme længde og adskillelsen sker i grep/pilehylde delen af buen. Center shot er tilladt.
Buen må ikke være mindre end 150cm. i længden for junior og damer og
160cm. for herrer. Længden måles mellem strengnocken.
Strengen må forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene, og
et pilepunkt, der kan forsynes med yderligere beviklinger, så det passer til
nokkerne, og endelig kan punktet afgrænses af »knuder« eller et eller to
»nockpunkter«.
Hver af strengens ender må forsynes med et øje til at lægge i strengekærven,
når buen strenges op. Strengens beviklinger må ikke slutte inden for skyttens synsfelt under fuldt træk. Buestrengen må ikke på nogen måde kunne
yde sigtehjælp, f.eks. ved montering af sigtehul (»peep hole«), mærker eller
andet. Det er ikke tilladt at monterer mund- eller næsemærke.
Hvis buen har en pilehylde, må denne hylde benyttes som pileanlæg, og den
må dækkes af enhver form for materiale på den vandrette del. Den lodrette
del af pilehylden må dækkes af et materiale, der ikke er højere end 1 cm
over den hvilende pil og ikke tykkere end 3 mm målt fra håndsektionen
hvorpå materialet sidder. Ingen anden type pileanlæg er tilladt
Udtræksindikator er ikke tilladt.
Ingen sigtemiddel, mærker eller anden sigtehjælp er tilladt.
Ingen vægte, stabilisatorer eller vridningsstabilisatorer er tilladt.
Vægte inegreret i midtersektionen er tilladt, hvis de er monteret under den
originale fremstillingsprocess og ikke efterfølgende. Vægte skal være fuldstændig usynlige set udefra og være dækket af laminat monteret under den
originale fremstillingsprocess og der må ikke være synlige huller, proppede
huller, dæksler, bortset fra den originale fabrikants indlagte logo.
Kun pileskafter af træ er tilladt. Enhver nocktype, som passer til
træpile og som monteres direkte på skaftet, må benyttes. Enhver spids af felt
typen (ikke skærende) beregnet for træpile må benyttes. Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm (Wraps er ikke en del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet end 22 cm målt fra
bunden af nocken). Spidsen til disse pile må have en diameter på maksimalt
9,4mm. En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel
staffering.
Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med skyttens navn eller
initialer, og alle pile brugt under konkurrencen skal være ens, hvad angår
farve(r) på skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering. Pile skal være ens
for så vidt angår længde og farve, borset fra normalt slid.
Faner/fjer må kun bestå af naturfjer
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10.11

BARBUE-divisionen

10.11.1

I Barbue divisionen er følgende genstande tilladt
En bue af enhver type, forudsat den svarer til det accepterede princip og betydning af ordet »bue«, som den bruges til skiveskydning, det vil sige et instrument, der består af et midterstykke med håndgreb (ikke af skyde igennem typen) og to bøjelige ben, som hver ender i en tip med strengekærv.
Under brugen holdes buen opstrenget ved hjælp af en enkel buestreng, som
er anbragt direkte mellem de to strengekærve. Under brugen holdes den i sit
greb med den ene hånd, medens den anden hånds fingre trækker, holder og
slipper strengen
Buen skal være bar, bortset fra pilehylde, og den skal være fri for fremspring, mærker, pletter eller laminerede stykker, som kan bruges som sigtemiddel. Flerfarvede overgange er tilladt. Den ustrengede bue skal kunne
passere gennem en ring med indvendig diameter på 12,2cm +/- 0,5mm.
Indbyggede vridningsstabilisatorer er tilladt, hvis der ikke er monteret stabilisatorer i dem.
Vægte må monteres på den nederste del af håndsektionen. Alle vægte, uanset form, skal være monteret direkte på håndsektionen, uden brug af stænger, forlængere, vinkelmonteringer eller støddæmpere.
Et midterstykke med bøjle er tilladt, forudsat bøjlen ikke konsekvent berører
skyttens hånd eller håndled
Buestreng
Strengen må fremstilles af ethvert antal tråde, som kan være i forskellige
farver, i det materiale, der er valgt til formålet. Den må forsynes med en
midterbevikling af hensyn til trækfingrene, og et pilepunkt, der kan forsynes
med yderligere beviklinger, så det passer til nokkerne, og endelig kan punktet afgrænses af »knuder« eller et eller to »nokpunkter«. Hver af strengens
ender må forsynes med et øje til at lægge i strengekærven, når buen strenges
op. Strengens beviklinger må ikke slutte inden for skyttens synsfelt under
fuldt træk. Buestrengen må ikke på nogen måde kunne yde sigtehjælp, f.eks.
ved montering af sigtehul (»peep hole«), mærker eller andet. Det er ikke tilladt at monterer mund- eller næsemærke.
Pilehylde
Kan være indstillelig, enhver form for bevægelig trykknap, trykpunkt eller
pileplade må bruges på buen, forudsat at ingen af delene er elektriske eller
elektroniske, og forudsat at de ikke kan yde sigtehjælp
Trykpunktet må ikke monteres længere tilbage end 2 cm bag håndgrebets
bund (buens omdrejningspunkt)
Udtræksindikator er ikke tilladt
Intet sigtemiddel, mærker eller anden sigtehjælp på buen er tilladt.
Ingen stabilisatorer er tilladt.
Pile
Pile af enhver type må bruges, forudsat de svarer til det accepterede begreb
og betydning af ordet »pile«, som de anvendes i skiveskydning, og forudsat
at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter eller måtter.
Den maksimale diameter på pile må ikke overstige 9,3 mm(Wraps er ikke

10.11.2

10.11.3

10.11.4
10.11.5

10.11.6

10.11.7
10.11.8
10.11.9
10.11.10
10.11.10.1
10.11.10.2
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en del af denne begrænsning så længe de ikke når længere ned ad skaftet
end 22 cm målt fra bunden af nocken). Spidsen til disse pile må have en diameter på maksimalt 9,4mm. En pil består af et skaft med spids (od), nok,
fjer/faner og eventuel staffering. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket
på skaftet med skyttens navn eller initialer, og alle pile, brugt under konkurrencen skal være ens og have samme farve(r)/mønster på skaft, fjer/faner,
nok og eventuel staffering.
Lysnocker (elektriske/elektroniske oplyste nocker) må ikke bruges.
Fingerbeskyttelse
Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelap (tab) eller tape
(plaster) må bruges, når strengen trækkes, holdes og slippes.
• En »klods« kan anbringes mellem fingrene, så klemning af pilene undgås.
• Skydelappen kan forsynes med en ankerplade.
• Fingerbeskyttelsen må ikke indeholde hjælpemidler til at trække, holde og
slippe strengen med.
• En syning skal være ensartet i størrelse og farve. Mærker og linier må laves direkte på skydelappen, men skal være ensartet i størrelse, form og farve.
• Der må bæres en handske, vante eller lignende på buehånden, men den må
ikke være fastgjort til grebet.

10.12

Instinktiv bue divisionen

10.12.12

Instinktiv bue er kun tilladt på 3D runden
se 9.14.4.5
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SIKKERHEDSFORSKRIFT
Forskriften beskriver de sikkerhedsmæssige forhold som skal overholdes på
en bueskydningsbane
Banen skal vinkles ud, og hver afstand udmåles nøjagtigt fra et punkt lodret
under ansigtets centrum på hver skive og til skydelinien. Tolerancen på afstandene 90/70/60 m skal være + 30 cm, og på afstandene 50/40/30 m + 15
cm.
En ventelinie skal afmærkes mindst 5 m bag skydelinien.
Ansigtets centrum skal være 130 cm over jorden, målt fra en skønnet plan
jordoverflade. Højdetolerancen må ikke overstige ±5 cm.
Bueskydning Danmark Mini og Mikro skytter: Centerhøjden anbefales reduceres med op til 25 cm.
Udendørs bane
Hvis der er adgang til det areal, hvorpå den udendørs skydebane er udlagt,
skal der opstilles passende afmærkning omkring selve skydebanen (fareområdet), der tydeligt viser i hvilket område der ikke må opholde sig udækkede
personer under skydningen.
Fareområdet er 140m i længden fra skydelinien, hvilket beskriver en sikkerhedsafstand på 50m bag længste afstand (90m),
Fareområdet er 20m til hver side fra yderste skiveopstilling ved 90m opstillinger.
Afstanden kan i lige linie reduceres til 10 m til hver side fra yderste standplads på skydelinien, om ønsket. Herved vil sikkerhedsafstanden blive reduceret til ca. 13 m ud for skiveliniens ender, når skiverne er flyttet frem til
30m.
Der vil således blive et sikkerhedsområde på 110 m bag skiverne, når disse
er flyttet frem til 30 m.
Fra skydelinien og til en linie (ventelinie) 5m bagud må der ikke opholde sig
tilskuer eller andre udvedkommende personer.
Er der ikke 50m bag 90m linien skal der opføres et pilefang
Pilefang: Såfremt området mellem målopstillingen og fareområdets bageste
kant (140m fra skydelinien) ikke er frit for trafikårer, beboelse og lignende
eller området ikke kan overskues under skydningen, skal der anlægges pilefang.
Et pilefang vurderes effektivt, såfremt det består af jordvold, krydsfinerplade, bigballer eller tilsvarende uigennemskydeligt materiale eller af godkendt
pilefangsnet.
Pilefanget skal være min. 1,5 m over ansigtets øverste centrum. Pilefanget
skal dække hele bredden af fareområdet.
Såfremt der bag pilefanget er beboelser, haver, trafikårer eller åbne faciliteter med personophold, skal pilefanget være af min. 4 m højde.

10.20.5

Indendørs baner
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Banen skal indrettes således, at ingen pil kan undvige ud af lokalet.
Døre og andre flugtveje skal være skudsikre og skal kunne aflåses eller
stænges indefra, således at indpassage på banen under skydning ikke er mulig.
Fareområdet regnes fra skydelinie til bageste væg i lokalet. I fareområdet
må der ikke opholde sig personer under skydning.
Under skydning skal alle skytter være på linie.
10.20.6

Feltbane:
På en feltbane er fareområdet 140m i længden. Til siden begrænses fareområdet af en linie fra yderste del af standpladsen til et punkt der ligger 10m til
højre henholdsvis venstre for målet hvorefter fareområdet begrænses af en
lige linie i begge sider parallelt med skudretningen til yderste begrænsning
af fareområdet (140m)
har målet en bredte på 3m., vil fareområdets bredde ved målet være 23m)
Pilefang: Opstilles mål foran sikkert virkende pilefang (net, jordvold, halmballer eller tilsvarende) kan fareområdet bag målet reduceres i længden til
40m. bag målet
Pilefanget skal anlægges så afstanden fra overkant/yderkanter af målet til
overkant/yderkanter af det bagved værende pilefang er mindst 100cm. Det
er en forudsætning at pilefanget er max. 5m. bag målet.
Ved anvendelse af pile med jagtspids er pilefang af net, halmballer, træplader m.v., placeret umiddelbart bag målet, ikke tilstrækkelig til at standse pilene.
Adgangsbegrænsninger: I fareområdet må der ikke være utildækkede personer, trafikårer, beboelsesbygninger og andre genstande, hvor der ved beskadigelse kan kræves erstatning.
Går der deltagerruter gennem et fareområde, må skydning ikke iværksættes
før alle personer er ude af området.
Målopstilling: Alle mål skal opstilles således at pile der rikochetterer eller
ikke rammer som tilsigtet, ikke kan forvolde skade på andre skytter, ledere
eller tilskuer og uvedkommende personer. Når der skal foretages markering
eller andet ærinde til målopstillingen, skal der på tydelig måde tilkendegives, at skydning fra pågældende standplads ikke må forgå.
Afspærring: Der skal fortages afspærring med skilte, markeringsstrimmes
eller tilsvarende af veje, stier og ledelinier, som sikre, at uvedkommende
personer ikke uforvarende kan nærme sig terrænbanerne.
(kan være tydelige skilte med teksten ”FARE – der skydes med bue og pil Færdsel i området er på eget ansvar”)
Skydelederen kan herudover bestemme, om der skal udsættes afspærringsposter.
Der skal ved stokke, markeringsstrimmel, pile eller tilsvarende tydelig markeres i terrænet, hvor deltagere og tilskuere må bevæge/opholde sig.
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10.21.1

TILSKUD TIL FORENINGENS FØRSTE OFFICIELLE STÆVNE
Der ydes tilskud til en forenings første officielle stævnearrangement:
• Udendørs WA stævne; eller
• Indendørs WA stævne; eller
• Feltskydningsstævne på Skov og/eller feltrunder
med et beløb på kr. 5,- for WA stævner eller kr. 10,- for feltskydningsstævner,
alt pr. deltager.
(F-92/6.74)

10.21.2

STARTTILSKUD TIL NY FORENING
Nye foreninger får (1996) som starttilskud fra forbundet et beløb på kr. 2.500,til indkøb af materiel. Beløbet udbetales efter indsendelse af regning(er).

10.21.3

TILMELDINGSAFGIFT
Stævnearrangører fastsætter selv tilmeldingsafgiften for seniorers vedkommende. På 1440 runden må den dog ikke overstige det beløb, der er fastsat på
det seneste forbundsmøde i henhold til dettes dagsorden punkt 11.1.
For junior, aspiranter, mini'er og mikro'ers vedkommende - se artikel 6.6.

10.21.4

BEGYNDERE
Stævnearrangører har ret til at arrangere en speciel klasseskydning for begyndere. Bueskydning Danmark har ikke opstillet kriterier for deltagelse i
denne kategori.
(Meddelt ved F-møde 1978)

10.21.5

FORBUNDSMØDE
Placeringen af forbundsmødet meddeles senest 3 måneder før mødet.
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10.21.6

KURSUS FOR DOMMERASPIRANTER

10.21.6.1

Udgifter til kurser for aspiranter til skiveskydnings- og/eller feltskydningsdommere afholdes af forbundet. Transportudgifter hertil afholdes efter
forbundets gældende regler.
(F-91, 5.2 side 49)
Tilsvarende gælder for afholdelse af opfølgningskursus for dommere.
Det er et krav, at aspiranten fungerer ved mindst 3 stævner i året efter bestået
prøve. I modsat fald opkræves kursusafgift hos vedkommendes forening.
(B -96).

10.21.6.2
10.21.6.3
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10.41

OLYMPIC CHARTER RULE 41 (WA C&R 2008, Book 1, Appendix 6)
(Fra Olympic Charter, 2008 udgaven)
For at kunne udtages til deltagelse i Olympiske Lege skal en konkurrencedeltager, træner og leder rette sig efter det Olympiske Charter, såvel som efter
reglerne for vedkommende internationale forbund, som er godkendt af den
Internationale Olympiske Komité, og skytte, træner eller leder skal tilmeldes af
sit Nationale Olympiske Komité. De ovenfor nævnte personer skal navnlig:
• Respektere ånden i Fair Play og ikke-vold, og opføre sig i henhold til dette på
sportspladsen.
• Respektere og samtykke i alle aspekter af World Anti-Doping Code
Statutter til Rule 41
1.
2.
3.
4.

10.42

Hvert internationalt forbund fastsætter egne udtagelseskriterier i overensstemmelse med det Olympiske Charter. Sådanne kriterier skal fremsendes til den Internationale Olympiske Komité for godkendelse.
Ansvaret for overholdelsen af udtagelseskriterierne ligger hos de internationale forbund og de nationale olympiske komitéer inden for deres respektive ansvarsområder.
Ingen konkurrencedeltager, træner eller leder i Olympiske Lege må
tillade sin person, navn, billede eller sportslige kunnen anvendt til
reklameformål under de Olympiske Lege.
En konkurrencedeltagers tilmelding til eller deltagelse i Olympiske Lege
må ikke være betinget af nogen form for økonomisk udbytte.

olympic charter rule 51
1.
Ingen form for demonstration eller politisk, religiøs eller racistisk propaganda er tilladt på det Olympiske område.
Ingen form for reklame kan tillades i og omkring de stadions og andre
konkurrence pladser som betragtes som en del af det Olympiske område
Kommercielle installationer og reklameskilte er ikke tilladt på stadions
eller anden sports område.
2.
IOC komiteen har alene kompetencen til at fastsætte principper og regler
under hvilke enhver form for reklame må tillades.
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10.51

National Buejægerklasse (Bueskydning Danmark)

10.51.1

Buevægt:
Buens trækvægt skal være af en sådan størrelse at den minimum kan
afskyde en pil på mindst 25 gram med en energi (Eo) på: 40 joule.
Pilens energi (E) i joule udregnes på følgende måde:
E = ½ x pilens vægt x hastigheden i anden potens, hvor vægten måles i kg
og hastigheden i m/s
Pile:
Pilevægten skal være på mindst 25g.
Pilespidsen skal være af indskruningstypen kugle-feltspids. Jagtspids med
skærende blade må ikke benyttes

10.51.2

10.51.3

Sigtemiddel:
Enhver type sigtemidel må bruges, inklusive sigtemidler med flere sigtenåle
eller -ringe
Sigtet må være justerbart

10.51.4

Stabilisator:
En stabilisator kan benyttes og må højst være af en længde på 35 cm.

10.51.5

Pilehylde:
Pilehylder og andre anordninger, der tillader afskydning af mere end en pil
ad gangen, må ikke anvendes.

10.51.6

Anordninger, der fungerer ved at forspænde strengen, må ikke anvendes.

10.51.7

Udtræksindikator:
En udtræksindikator, hørlig og/eller synlig, må anvendes, hvis den ikke er
elektrisk eller elektronisk.

10.51.8

Fingerbeskyttelse:
Følgende er tilladt:
Et udløserhjælpemiddel (release) må benyttes, hvis det ikke på nogen måde
er forbundet med buen og ikke omfatter elektriske eller elektroniske anordninger.

10.51.9

Afstande for skovrunden for Buejæger ses i nedenstående tabel
Antal
mål
3
3
3
3

Diameter
indre ring

ORANGE POST
Buejæger

7,5/5 cm
15/10 cm
22,5/15 cm
30/20 cm

5 – 15
5 – 30
5 – 30
5 - 30
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