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5.1
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1

Tilmelding
Klubvis tilmelding.
Deltagende klub tilmelder deltagere samlet.
Det er den tilmeldende klubs ansvar at sikre, at de tilmeldte skytter er
korrekt tilmeldt (aldersklasse, skydeklasse mm).
Individuel tilmelding.
Den arrangerende klub kan tilbyde individuel tilmelding.
Det er den arrangerende klubs ansvar at sikre, at skytter er korrekt tilmeldt
(må stille op for den klub de tilmelder sig fra, aldersklasse, skydeklasse
mm).
Ved nationale mesterskaber skal der som minimum tilbydes klubvis
tilmelding.
Skytter skal uanset tilmeldingsform opfylde kravene i 5.3 og 6.5.4

5.2

Forbundsarrangementer
Forbundets medlemsforeninger må ikke arrangere idrætskampe, fremvisninger eller andre foranstaltninger, hvorved der sker overtrædelse af forbundets
regler.
Ved overtrædelse kan foreningen af Amatør- og ordensudvalget:
• tildeles advarsler eller irettesættelser;
• idømmes bod eller suspenderes eller udelukkes af forbundet

5.3

Udtagelsesbestemmelser
[B1 2]
WA's udtagelsesbestemmelser gælder både konkurrencedeltagere og officials.
Adgang
[B1 2.1]
Konkurrencedeltagere i bueskydning, som ønsker at deltage i mesterskaber,
lege, internationale og nationale turneringer, der er godkendt af WA eller et
af dettes medlemsforbund, og som udøver sin idræt inden for en eller flere
af de forskellige discipliner, der er optaget af WA i overensstemmelse med
love og forskrifter for bueskydning under WA, skal være optaget som
medlem af et WA medlemsforbund.
For at kunne udtages til deltagelse i WA's mesterskaber, mærke og verdensrekordturneringer og andre konkurrencer, som WA måtte indføre og
specificere, skal deltagere rette sig efter de love og regler, som fremgår af
WA's udtagelsesbestemmelser.
For at kunne udtages til deltagelse i Olympiske Lege og regionale områdelege (f.eks. EM) skal deltagere rette sig efter den Internationale Olympiske
Komités 'Olympic Charter' og dets statutter (se artikel 10.41 punkt 4) og
WA's udtagelsesbestemmelser.

5.3.1
5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.1.3
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5.3.1.4

Deltagelse i arrangementer, som arrangeres af individuelle eller organisationer, som ikke er tilknyttet WA, er tilladt. WA Executive Committee
forbeholder sig ret til at forbyde deltagelse i et hvilket som helst arrangement, som findes i modstrid med de bedste WA interesser. Orientering
herom skal tilgå medlemsforbundene forud for sådanne arrangementer.
En deltager, som er suspenderet på grund af doping, må ikke i strafperioden
deltage i nogen turnering, som arrangeres af WA eller et af dets medlemsforbund.

5.3.1.5

5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3

5.3.2.4
5.3.2.5

5.3.2.6
5.3.2.7
5.3.2.8
5.3.2.9
5.3.3

Udtagelsesregel [2.2]
Konkurrencedeltagere skal respektere ånden om 'fair play' og 'ikke-vold' og
opføre sig i overensstemmelse hermed.
Konkurrencedeltagere skal afstå fra brugen af substanser og fremgangsmåder, som er forbudte i henhold til WA's og IOC's love, og han skal respektere og på alle områder rette sig efter WA's og IOC's 'Medical Code'.
En konkurrencedeltager kan tillade sin person, navn, billede eller idrætslige
kunnen anvendt til reklameformål, og han kan acceptere præmier og/eller
pengebeløb uden nogen restriktion eller begrænsning (se artikel 10.41 punkt
4).
Konkurrencedeltagere skal rette sig efter kravene i WA's sponsorkontrakt
under WA mesterskaber.
Deltagere må bære reklamer i tillæg til de normale fabrikantvaremærker.
Fabrikantvaremærket er det mærke, producenten af varen har indregistreret
som varemærke. Hvis et firma indgår kontrakt med en fabrikant om
fremstilling af en vare, skal varens mærkning, hvis det er passende, være i
overensstemmelse med fremstillerens varemærke.
Konkurrencedeltagere må have reklamer på deres personlige og tekniske udstyr (dvs. buer, tasker, etc.) udover genstandens normale varemærke.
Alle reklameformer, som er omtalt i artiklerne 5.3.2.5 og 5.3.2.6 ovenfor,
må ikke overstige 400 kvadratcentimeter pr. genstand. Denne artikels krav
gælder ikke for skytters registreringsnumre og ikke ved nationale stævner.
Alle varemærker, der er henvist til i artiklerne 5.3.2.5 og 5.3.2.6 ovenfor,
må ikke overstige 30 kvadratcentimeter, dog er stabilisatorer undtaget herfra.
Forskrifterne i artiklerne 5.3.2.5; 5.3.2.6; 5.3.2.7 og 5.3.2.8 gælder også for
holdofficials, som er til stede på skydebanen.
Udlændinge og nationale hold
[B2 2.4]
Udlændinges deltagelse på nationshold er beskrevet i artikel 2.9.5.

5.4

Medicinske bestemmelser

5.4.1

Udover de nedenfor angivne WA- bestemmelser henvises der til DIF/DOK's
medicinske bestemmelser.
Konkurrencedeltagere i mesterskaber, lege, internationale og nationale turBueskydning Danmark kap. 5 2018 v1.0
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5.4.2
5.4.3

5.5

5.5.1
5.5.2

5.5.3

5.5.4
5.5.5

5.5.6

5.5.7
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neringer, som er godkendt og styret af WA, skal acceptere at underkaste sig
en behørigt godkendt doping-kontrol eller en hvilken som helst anden
medicinsk test eller undersøgelse, som er krævet af WA.
WA's medicinske forskrifter er i alt væsentlig grundlag for sikring af idrætsfolks helbred og til sikring af respekten for etiske begreber, som er underforstået i 'fair play', den olympiske ånd og medicinsk praksis.
Alle deltagere i WA's mesterskaber og internationale turneringer har ret til
medicinsk omsorg, i det mindste svarende til deres hjemlige standard.
Definition på doping
Doping er defineret som en hændelse, hvor en eller flere af anti-doping
reglerne beskrevet i art. 5.5.1 til 5.5.9 overtrædes.
Anti-doping regler
Det følgende betragtes som overtrædelse af Anti-Doping reglerne.
Tilstedeværelse af forbudt substans eller dets stofskifte (metabolites) eller
sporstof i en atlets legemlige prøve.
Det er den enkelte atlets eget ansvar at sikre sig at intet forbudt substans
findes i hans/hendes krop. Atleten er ansvarlig for en hvilken som helst
forbudt substans eller dets stofskifte (metabolites) eller sporstof der måtte
påvises i deres krop. Uanset om det er forsøg, ved en fejl eller ukendskab,
eller skødesløs omgang vil atleten kunne drages til ansvar og anlægges en
sag i overensstemmelse med art. 5.5.1.
Med undtagelse de substanser for hvilke en kvantitativ grænseværdi er
specificeret i forbudslisten er en hver beviselig tilstedeværelse af forbudt
substans eller dets stofskifte (metabolites) eller sporstof i atletens prøve vil
medføre en overtrædelse af anti-doping reglerne.
Som en undtagelse til de generelle regler i art. 5.5.1 kan forbudslisten
indeholde specielle kriterier for vurderingen af den forbudte substans
produceret inden for samme stamme.
Brug eller forsøg på brug af forbudt substans eller forbudt metode.
Resultatet af brugen af forbudt substans eller forbudt metode er ikke
afgørende. Det er afgørende at den forbudte substans eller forbudte metode
var brugt eller forsøgt brugt. Derved er anti-doping reglerne overtrådt.
Nægte deltagelse i afgivelse af prøve.
Nægtelse eller udeblivelse uden tvingende retfærdiggørelse, i deltagelse i
afgivelse af prøve efter atleten er blevet bekendtgjort som deltager i denne
Anti-Doping regel eller på anden måde unddrager sig i afgivelse af en
prøve.
Overtrædelse af tilgængelighed ved ”out of competition” test.
Overtrædelse af betingelserne for atletens tilgængelighed ved test uden for
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stævner omfatter også manglende angivelse af omtrentlige opholdssted som
beskrevet i 5.5 (ved deltagelse i int. Stævner – træningslejr – træningscenter
ophold ol.) og derved misser en test som er bekendtgjort baseret på
begrundede regler. (opholdsinformationer skal tilsendes WA)
Manipulering af Doping kontrol
Manipulering eller forsøg herpå, på en hvilken som helst del af doping
kontrolen.
Besiddelse af forbudt substans eller metode.
En atlets besiddelse, på et hvilket som helst tidspunkt eller sted, af forbudt
substans som er forbudt i ”out of competition” test eller en metode,
medmindre atleten besidder dette i overensstemmelse med terapeutisk brug
og fritaget i overensstemmelse med WA Book 6 35.5.4 (Therapeutic Use
Exemption TUE) (dokumenteret medicinsk behov godkendt af WA) eller
anden acceptabel retfærdiggørelse.
Handel med forbudt substans eller forbudt metode
Ordinering af forbudt substans
Ordinering eller forsøg derpå af forbudt substans eller forbudt metode til en
atlet, eller hjælp til, opmuntring til, dækken over, eller enhver anden form
for involvering i anti-doping reglerne eller forsøg herpå.
Overtrædelse
Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre udelukkelse fra at kunne
deltage i konkurrencer, som er arrangeret af forbundet eller foreninger under
forbundet.
En skytte, som er udelukket i henhold til ovenstående, kan indsende skriftlig, motiveret ansøgning til Amatør- og ordensudvalget om ophævelse af
udelukkelsen.
Udelukkede foreninger kan indsende ansøgning om ophævelse af udelukkelse efter samme retningslinier.
Finder udvalget, at sådanne ansøgninger bør imødekommes, kan udelukkelse afkortes eller ophæves.
Undtagelser
Bueskydning Danmark's Amatør- og ordensudvalg eller bestyrelse kan, når
særlige omstændigheder taler herfor og efter forud fremsendt andragende,
undtage fra visse af dette afsnits regler.
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Reklamer
Inden for bueskydning under Bueskydning Danmark gælder følgende, der er udarbejdet på
baggrund af reklamebestemmelserne for WA, Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark:
1.

Reklameaftaler for amatøridrætsudøvere skal, såfremt aftalen indeholder pengeydelser, udfærdiges på en af Bueskydning Danmark udarbejdet eller godkendt kontraktformular, der skal påtegnes i Bueskydning Danmark.

2.

Provenuet ved reklamen må ikke udbetales direkte til den enkelte idrætsudøver og
skal indgå i foreningens eller Bueskydning Danmark's regnskab.

3.

Idrætsudøvere må i forbindelse med idrætskonkurrencer kun bære reklame på deres
idrætstøj og materiel, såfremt dette sker i henhold til kontrakt affattet i overensstemmelse med Bueskydning Danmark's bestemmelser.

4.

Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kan virke stødende,
og teksten må ikke indeholde opfordrings ord.

5.

Politiske og/eller religiøse reklamer er forbudt.

6.

Den enkelte idrætsudøver skal være frit stillet med hensyn til at bære den enkelte
reklame på sit idrætstøj. Dette gælder dog ikke med hensyn til varemærker og
almindeligt anerkendte logoer på markedsført sportsbeklædning og idrætsmateriel.

7.

Idrætsudøveren skal være frit stillet i sit valg af idrætsmateriel, der kræver en personlig tilpasning, eller som har væsentlig indflydelse på idrætsudøverens præstation.

8.

På beklædningsgenstande må konkurrencedeltagere bære reklamer for sponsorer ud
over den pågældende genstands normale varemærke. Fabrikantens varemærke er
fremstillerens registrerede firmamærke.

9.

Konkurrencedeltagere må have reklamer på hver genstand af deres personlige og
tekniske udstyr (dvs. buer, tasker, m.v.) ud over den pågældende genstands normale
varemærke.

10.

Reklamer på personers tøj accepteres efter følgende retningslinier for skytter, officials og lignende:
• Der må reklameres på for og bagside af skydetrøjer. Dog skal selve farven herpå
fremgå tydeligt.
• På benklæder/shorts må der reklameres på for- og bagside.
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• På registreringsnumre er der ingen begrænsning i reklamestørrelse. Nummeret skal
under skydning bæres synligt for dommere.
• Formen på reklamer kan være kvadratiske, rektangulære, trekantede, cirkulære eller
ovale. Er størrelsen herudover irregulær i udformning, gælder den kvadratiske/rektangulære omskrivning ved beregning af areal.
11.

Alle reklamer, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige et samlet areal på
i alt 400 cm2 pr. genstand, bortset fra skytters registreringsnumre, se artikel 10
ovenfor.
Ved nationale stævner, er der ingen begrænsning på arealet af reklamer.

12.

Alle varemærker, som er nævnt i artiklerne ovenfor, må ikke overstige 30 cm2 bortset
fra varemærker på buer og stabilisatorer.

13.

Forekommer reklamer i forbindelse med klubdragter, skal farve(r), hvis de ikke svarer til de i klubben vedtagne dragtfarver, fremgå af kontrakten.

14.

Kopi af de ovenfor nævnte kontrakter skal forevises dommerformanden før stævnet
begynder. Drejer det sig om en forenings kollektive reklame, skal kontrakten
forevises af den eventuelle holdleder.

15.

Hvis der aftales TV transmission ved et arrangement, skal Team Danmarks aftale
med TV selskaberne angående reklamer m.v. på og omkring skydebanen respekteres.

16.

Reklameaftaler skal respektere de særlige regler for eventuel deltagelse i Olympiske
Lege og i WA's mesterskaber.

17.

Bueskydning Danmark har ansvaret for, at de heri nævnte reklameregler overholdes.

Bueskydning Danmark's Lovudvalg/AV 2000
revideret 2002
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Appendiks 1 Doping kontrakt.
Bueskydning Danmark og WA Anti-Doping kontrakt
Jeg, som medlem af Bueskydning Danmark, der er medlem af WA, eller som deltager i et
WA autoriseret eller WA godkendt arrangement, anerkender og erklærer mig enig i følgende:
1. Jeg har modtaget information om WA Anti-Doping reglerne og har haft mulighed for
gennemse dem.
2. Jeg giver mit samtykke til og er enig i at være bundet til alle bestemmelserne i WA
Anti-Doping regler, inklusiv men ikke begrænset af, alle tillæg til WA Anti-Doping
regler* og alle Internationale Standards* indarbejdet i Anti-Doping reglerne.
3. Jeg anerkender og er indforstået med at WA og dets medlems organisationer har
juridisk ret til at pålægge sanktioner som beskrevet i WA Anti-Doping reglerne.
4. Jeg anerkender også og er enig i at en hvilken som helst strid der fremkommer ved en
afgørelse fremsat på baggrund af WA Anti-Doping regler, efter udtømmelse af
processens muligheder beskrevet i WA Anti-Doping reglerne, kan appelleres som
beskrevet i artikel 35.14 i WA Anti-Doping reglerne – book 6, til en appeldomstol til
endelig og bindende afgørelse. Hvilket i sager af International niveau er Court of
Arbitration for Sport (voldgifts ret for sport)
5. Jeg anerkender og er enig i at afgørelsen afsagt af Court of Arbitration for Sport
beskrevet ovenfor er endelig og uomtvistelig, og at jeg ikke vil fremkomme med
nogen krav, voldgift, sagsøge eller føre proces i nogen anden ret eller domstol.
6. Jeg har læst og forstået denne anerkendelse og kontrakt.
___________
Dato

______________________________________
Navn (i blokbogstaver)

____________
Fødselsdag/år
dd-mm-åå

______________________________________
Signatur (hvis mindreårig, hverve)

*WA anti-doping regler og International Standard se www.Archery.org og/eller
www.Wada-ama.org
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