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6.1

WA dicipliner

6.1.1

Konkurrencer inden for idrætten bueskydning er klassificeret i følgende WA
discipliner:
• Udendørs skiveskydning
(Afsnit 7);
• Indendørs skiveskydning
(Afsnit 8);
• Feltskydning
(Afsnit 9);
• 3D skydning
(Afsnit 9);
• Løbe bueskydning
(ikke beskrevet);
• Clout skydning
(ikke beskrevet):
• Flight bueskydning
(ikke beskrevet).

6.2
6.2.2

WA divisioner
[B2 4.3]
Skytter, som bruger forskellige buetyper er inddelt i adskilte divisioner og
deltager i separate arrangementer. WA anerkender følgende divisioner:
En skytte kan kun deltage i en klasse ved et stævne.
Dette gælder for alle klasser skytten måtte være berettiget til.
For Udendørs skiveskydning:
• Recurve divisionen med udstyr i henhold til artikel 7.4.1;
• Compound divisionen med udstyr i henhold til artikel 7.4.2.
• Barbue divisionen med udstyr i henhold til artikel 10.11
For Indendørs skiveskydning:
• Recurve divisionen med udstyr i henhold til artikel 8.5.1;
• Compound divisionen med udstyr i henhold til artikel 8.5.2.
• Barbue divisionen med udstyr i henhold til artikel 10.11
For Feltskydning:
• Recurve divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.4.1.1 og 9.4.5.1;
• Compound divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.4.1.3, og
9.4.5.3;
• Barbue divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.4.1.2; 9.4.5.2 og
9.4.6.2
• Langbue divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.4.1.4
For 3D skydning
• Recurve divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.14.3.1
• Compound divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.14.4.2
• Barbue divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.14.4.3
• Instinktiv bue divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.14.4.5
• Langbue divisionen med udstyr i henhold til artiklerne 9.14.4.6

6.2.2.1
6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

[B2 4.1]

6.2.7

Divisioner med ikke-mesterskaber - se artikel 9.13 og 9.14.
For divisionerne Løbe, Clout, Standardbue og Flight bueskydning henvises
til WA's lovkompleks.

6.3
6.3.1

WA klasser
WA anerkender følgende klasser:
• Damer;
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6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.5.1

6.3.5.2
6.3.5.3

6.3.5.4

6.4
6.4.1
6.4.2
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• Herrer;
• Junior damer;
• Junior herrer;
• Kadet damer;
• Kadet herrer;
• Masters damer;
• Masters herrer.
Separate arrangementer for junior og kadet damer, junior og kadet herrer og
Masters dame og herrer kan godkendes af WA inden for disciplinerne
Udendørs skiveskydning, Indendørs skiveskydning, Feltskydning.
En skytte kan deltage i en ældre aldersklasse efter eget valg (undtaget
deltagelse i Masters klasserne)
En skytte kan deltage i Masters klassens turneringer fra og med det år, i
hvilket skytten fylder 50 år.
Deltagere med handicap
[WA Book 3 21]
WA byder bueskytter med handicap velkommen ved WA arrangementer.
For at kunne opnå WA skydemærker, WA verdensrekorder eller deltagelse i
WA mesterskaber, skal deltagere følge WA reglerne, som de fremgår af
'WA Constitution & Rules' med henvisning til WA book 1 - 2.1.1.
(Bueskydning Danmark 5.3.1).
WA samarbejder med 'International Paralympic Committee' (IPC) for at
skabe mulighed for at handicappede, med arrangørens forudgående
tilladelse, får mulighed for at kunne deltage i WA arrangementer.
Handicappede deltagere, som har et IPC klassifikationsbevis, og som måtte
kræve specielt hensyn ved deltagelse, bør henvende sig direkte til
arrangøren af pågældende arrangement med angivelse af sine specielle
behov.
Nedenstående artikler har specielle bestemmelser for handicappede:
Udendørs skiveskydning
Indendørs skiveskydning
7.1.1.6
8.7.2.3
7.4
8.9.4.2
7.6.2.3
7.7.1.9
7.8.4.2

Bueskydning Danmark aldersklasser
Udover WA klasseinddelingen i artikel 6.3 har Bueskydning Danmark sin
egen inddeling, hvor skytterne inddeles i aldersklasser, der gælder for begge
køn.
Klasser/Alder
til og med det år man fylder
• Mikro
- 11 år
• Mini
12 - 13 år
• Aspirant
14 - 15 år
• Kadet
16 - 17 år
• Junior
18 – 20 år
• Senior
21 – 49 år
• Masters
50 år og derover.
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6.4.3

Overgangstidspunkt
Overgangstidspunktet er den 1. januar i året.
Man skifter alderklasse ved indgangen til det år hvor man fylder den alder,
der er angivet i artikkel 6.4.2

6.4.4

Fødselsdato og –år
Ved optagelse i en forening er skytten pligtig at opgive de første seks cifre i
sit personnummer (= fødselsdag, måned og år), og/eller ved indsendelse af
den årlige indberetningsliste over aktive medlemmer.
• Ved deltagelse i WA mesterskaber og udenlandske turneringer skal kadet
og junior skytter medbringe officielt bevis på deres fødselsdato og år. WA
bruger fødselsåret som skel mellem sine aldersklasser.
Deltagelse i en højere aldersklasse
Flytning til en højere aldersklasse skal ske i henhold til artiklerne 6.4.2 og
6.4.3 ovenfor. En undtagelse gælder for Bueskydning Danmark's 50-årige,
som selv kan bestemme overgangstidspunktet. Alle kan dog forsøge sig i en
højere aldersklasse for derefter at vende tilbage til den oprindelige klasse.
En undtagelse gælder for Masters klassen, som kun skytter fra det år de
fylder 50, kan vælge at deltage i.

6.4.5

6.5

Bueskydning Danmark skydeklasser

6.5.1

Baggrund
Der findes 3 skydeklasser:
• Elite
• Klasse 1
• Klasse 2

6.5.1.1

Klasse inddelingen anvendes for skiveskydning. For jagt og felt anvendes
skydeklasser ikke.
Der anvendes ens navne indendørs og udendørs
Følgende skydeklasser anvendes for de enkelte aldersklasser:

6.5.1.2
6.5.2

Elite
Mikro
Mini
Aspirant
Kadet
Junior
Senior
Masters
6.5.2.1

X
X
X

Klasse 1
X
X
X
X
X
X
X

Klasse 2
X
X
X
X
X
X

Inddeling af skytter i skydeklasser sker på baggrund af opnåede resultater i:
Udendørs
Indendørs
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Endvidere skelnes mellem buetyper:
Recurve
Compound
For Barbue og Langbue anvendes skydeklasser ikke
Skydeklassen for en skytte indendørs og udendørs er uafhængige af
hinanden. Ligeledes vil skydeklasserne for en skytte i Recurve og
Compound være uafhængige af hinanden.
En skytte vil altid starte i klasse 2, bortset fra Masters, der starter i klasse 1.

6.5.3

Klasseregistrering
Enhver forening har pligt til at registrere sine aktive skytters klassificering
efter de ved konkurrencer opnåede resultater og føre kartotek over hver
enkelt skytte.

6.5.4
6.5.4.1

Tilmelding
Både skytte og forening er pligtige at påse, at tilmelding til konkurrencer
sker i rigtige alders- og skydeklasser. (Se artikel 5.1).
Foreligger der en tilmelding uden angivelse af skydeklasse, vil skytten blive
placeret i den højeste klasse.

6.5.4.2
6.5.5
6.5.5.1
6.5.5.2
6.5.5.3
6.5.5.4
6.5.5.5
6.5.5.6
6.5.5.7

6.5.6
6.5.6.1
6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.6.4
6.5.6.5

Oprykning
Hvis en skytte inden for en løbende 2 års periode opnår 2 resultater, der
medfører oprykning, rykkes der straks efter det andet resultat op i den
skydeklasse, resultaterne berettiger til.
Resultaterne skal være opnået i samme aldersklasse.
Eventuelle mellemliggende klasser springes over.
Såfremt en skytte rykker op i klasse 1 i en aldersklasse, så vil det være
gældende for alle aldersklasser fremover.
Såfremt en skytte indendørs rykker op i Elite klassen, vil det være gældende
for både Kadet, Junior og Senior da de skyder samme afstand.
Såfremt en skytte udendørs rykker op i Elite klassen, vil det være gældende
for både Junior og Senior da de skyder samme afstand.
Såfremt en Kadet skytte udendørs rykker op i Elite klassen, vil det kun være
gældende i den pågældende aldersklasse, da afstanden er forskellig fra de
øvrige aldersklasser.
Nedrykning
Nedrykning til næste lavere skydeklasse finder sted efter afslutningen på
henholdsvis indendørs og udendørs sæsonerne.
En skytte vil aldrig kunne rykke ned i klasse 2, hvis skytten en gang har
været i en højere klasse for pågældende buetype og indendørs/udendørs
uanset aldersklasse.
Nedrykning fra Elite til klasse 1 er betinget af, at skytten har deltaget i
mindst 2 af pågældende sæsons stævner, og at skytten ikke der har opnået
blot ét resultat, der svarer til Elite klassen.
Endvidere vil nedrykning fra Elite til klasse 1 ske såfremt skytten ikke i en 2
års periode har til skudt et resultat som svarer til Elite klassen.
En skytte vil skifte fra Elite til klasse 1 ved skift af aldersklasse såfremt
afstanden skiftes.
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6.5.7
6.5.7.1
6.5.7.1.1

6.5.7.1.2
6.5.7.1.3

Klasseinddeling
Klasseinddeling for udendørs runder:
Op- og nedrykning baseres på resultater fra følgende 3 typer runder.
Fuld 1440runde
WA 70m. Runde/50m Compound runde
900 runde
Herre og dame klasser anvender samme point satser. Ligeledes anvendes de
samme pointsatser for alle aldersklasser.
Ved oprykning skelnes ikke til typen, dvs. der kan anvendes resultater fra
forskellige runde typer.

Elite
1

6.5.7.2
6.5.7.2.1
6.5.7.2.2
6.5.7.2.3

6.5.7.3.2
6.5.7.3.3
6.5.7.3.4

Recurve
1440 70m
runde runde
1220 610
1070 535

900
runde
850
790

1440
runde
1350
1270

Compound
50m
runde
675
635

900
runde
870
820

Klasseinddeling for indendørs runder
Op- og nedrykning baseres på resultater fra begge runder:
WA runde (60 pile), 18 m (12m og 8m for ungdom)
WA runde (60 pile), 25 m (15m og 10m for ungdom)
Herre og dame klasser anvender samme point satser. Ligeledes anvendes de
samme pointsatser for alle aldersklasser.
Ved oprykning skelnes ikke til typen, dvs. der kan anvendes resultater fra
forskellige runde typer.

Elite
1
6.5.7.3
6.5.7.3.1

5

Recurve
600 runde, 18m og 25m
(12m/8m og 15m/10m)
560
515

Compound
600 runde, 18m og 25m
(12m/8m og 15m/10m)
580
550

Vinterskydning og Sommerskydning
Vinterskydningen (§ 2.3) og sommerskydningen (§ 2.4) vil benyttes når opog nedrykning skal afgøres.
For vinterskydningen vil gennemsnittet af de 6 bedste runder benyttes, mens
det for sommerskydningen er gennemsnittet af de bedste 4 runder som
benyttes.
Dette gennemsnit vil tælle som 2 stævner, hvilket vil sige at oprykning kan
ske på baggrund af resultatet.
Datoen for sidste runde benyttes som datoen for skydningen, hvilket vil sige
at evt. oprykning vil være gældende fra denne dato.
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Udendørs skiveskydningsrunder
[B2 4.5.1]
WA 1440 Udendørs Skiveskydningsrunde kan skydes af både Recurve og
Compound divisionerne i separate divisioner. I Olympiske Lege kan kun
Recurve divisionen deltage.
WA 1440 Udendørs Skiveskydningsrunde
[B2 4.5.1.2]
består af 36 pile fra hver af følgende afstande og i nævnte rækkefølge:
• 60, 50, 40, 30 meter for Kadet damer og Masters damer
• 70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior damer, Kadet herrer og Masters herrer;
• 90, 70, 50 og 30 m for herrer, Junior herrer;
eller i rækkefølgen:
• 30, 40, 50, 60 meter for Kadet damer og Masters damer
• 30, 50, 60 og 70 m for damer, Junior damer, Kadet herrer og Masters herrer
• 30, 50, 70 og 90 m for herrer, Junior herrer.
Ansigter: Der skal bruges 122 cm ansigt på afstandene 90, 70 og 60 m,
samt 50m til Kadet damer og Masters damer, der skal bruges 80 cm ansigt
på 50m (undtagen Kadet damer og Masters damer) 40m og 30 m. Der kan
bruges 80 cm multi-ansigter på 30 og 50 m.
Bueskydning Danmark Udendørs Skiveskydningsrunde:
Recurve division:
90, 70, 50 og 30 m for herrer, Junior herrer;
70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior damer, Kadet herrer og
Masters herrer;
60, 50, 40 og 30 m for Kadet damer og Masters damer;
50, 40, 30 og 20 m for Aspirant drenge og piger;
40, 30, 30 og 20 m for Mini drenge og piger;
20, 15, 15 og 10 m for Mikro drenge og piger.
Barbue division:
50, 40, 40 og 30 m for Senior, Junior og Masters, herrer og damer
30, 30, 20 og 20 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger.
15, 15, 10og 10 m for Mikro drenge og piger.
Langbue division:
40, 40, 30 og 30 m for Senior, junior og Masters, herrer og damer.
30, 30, 20 og 20 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger.
15, 15, 10 og 10 m for Mikro drenge og piger.
Compound
90, 70, 50 og 30 m for herrer, Junior herrer;
70, 60, 50 og 30 m for damer, Junior damer, Kadet herrer og
Masters herrer;
60, 50, 40 og 30 m for Kadet damer og Masters damer;
50, 40, 30 og 20 m for Aspirant drenge og piger;
40, 30, 30 og 20 m for Mini drenge og piger;
20, 15, 15 og 10 m for Mikro drenge og piger.
Hver af de ovennævnte divisioner skyder de to lange afstande mod 122 cm
ansigt og de to korte mod 80 cm ansigt. Der kan bruges 80 cm multi-ansigt
på de 2 korteste afstande
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7

Bueskydnings konkurrencer må afholdes om aftenen, hvis passende kunstlys
kan tilvejebringes samt at skytterne kan træner under disse forhold forud for
konkurrencen.
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OLYMPISK RUNDE [B2 4.5.1.4]
Runden skydes af Recurve, Barbue og Langbue divisionerne og består af:
Eliminationsrunde - Individuelle: Heri deltager de 128 bedste damer og de
128 bedste herrer, seedet efter deres position i kvalifikationsrunden (se
Olympisk Rundes seedning diagram i afs. 7). De skyder match-serier i grupper, og hver match består af bedst af 5 set af 3 pile.
Finalerunde - Individuelle hvori deltager de 8 bedste damer og de 8 bedste
herrer, som er tilbage efter eliminationsrunderne. De skyder en serie matcher, som hver består af bedst af 5 set af 3 pile. Runden slutter med matchen
om guldmedalje. Ved WA's Udendørs Skiveskydningsmesterskaber skal
matcherne skydes i rækkefølge. Deltagerne skal skiftes til hver at skyde 1
pil ad gangen, 20 sekunder pr. pil.
Eliminationsrunde - Hold: Heri deltager de 16 bedste hold på hver 3 skytter (16 damehold og 16 herrehold) seedet i henhold til deres totalresultater i
kvalifikationsrunden (se Olympisk Holdrundes seedning diagram i afs. 7).
De skyder samtidig en serie matcher, som hver består af 4 serier à 6 pile (2
pile pr. skytte).
Finalerunde - Hold: Heri deltager de 4 bedste damehold og de 4 bedste
herrehold, som er tilbage efter eliminationsrunden. De skyder hver en serie
individuelle matcher, og hver match består af 4 serier à 6 pile (2 pile pr.
skytte), skudt i løbet af 2 minutter, på 70 m (60 m for Kadet og Masters) og
mod 122 cm ansigt. Runden slutter med matchen om guldmedalje. Ved
Olympiske Lege skiftes holdene til at skyde afdelinger på 3 pile, hver skytte
på holdet skyder 1 pil i hver afdeling. Tiden starter og stopper, når skytten
krydser 1-meter linien.
Mixed team runden: Heri deltager de 16 bedste hold bestående af den bedste herreskytte og den bedste dameskytte fra hvert enkelt klub (land). Stiller
klubben med flere hold, udgøres klubbens hold 1 af den bedste herreskytte
og den bedste dameskytte, hold 2 af den næstbedste herreskytte og den
næstbedste dameskytte osv. Ved rangeringen anvendes det samlede resultat
fra kvalifikationsrunden. Hver match består af serier a 4 pile (2 pile pr skytte).

6.6.4.6

Afstanden er 70 m (60 m for Kadet og Masters) og mod 122 cm. ansigtet.
Bueskydning Danmark: se 6.6.7.1

6.6.5

COMPOUND MATCH RUNDE
[B2 4.5.1.5]
Runden består af:
Eliminationsrunde - Individuelle: Heri deltager de 104 bedste damer og de
104 bedste herrer, seedet efter deres position i kvalifikationsrunden (se
Olympisk Rundes seedning diagram i afs. 7). Der skydes match-serier, hver
match består af af 5 serier af 3 pile.

6.6.5.1

6.6.5.2

Finalerunde - Individuelle hvori deltager de 8 bedste damer og de 8 bedste
herrer, som er tilbage efter eliminationsrunderne. De skyder en serie matcher, som hver består af 5 serier af 3 pile. Runden slutter med matchen om
guldmedalje. Ved WA's Udendørs Skiveskydningsmesterskaber skal matcherne skydes i rækkefølge. Deltagerne skal skiftes til hver at skyde 1 pil ad
gangen.
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6.6.5.3

Eliminationsrunde - Hold: Heri deltager de 16 bedste hold på hver 3 skytter (16 damehold og 16 herrehold) seedet i henhold til deres totalresultater i
kvalifikationsrunden (se Olympisk Holdrundes seedning diagram i afs. 7).
De skyder samtidig en serie matcher, som hver består af 4 serier à 6 pile
(2pile pr. skytte) akkumulerende.

6.6.5.4

Finalerunde - Hold: Heri deltager de 4 bedste damehold og de 4 bedste
herrehold, som er tilbage efter eliminationsrunden. De skyder hver en serie
individuelle matcher, og hver match består af 4 serier à 6 pile (2 pile pr.
skytte) akkumulerende, skudt i løbet af 2 minutter. Runden slutter med matchen om guldmedalje.
Ved internationale WA stævner skiftes holdene til at skyde afdelinger på 3
pile, hver skytte på holdet skyder 1 pil i hver afdeling. Tiden starter og stopper, når skytten krydser 1-meter linien.

6.6.5.5

Mixed team runden: Heri deltager de 16 bedste hold bestående af den bedste herreskytte og den bedste dameskytte fra hvert enkelt klub (land). Stiller
klubben med flere hold, udgøres klubbens hold 1 af den bedste herreskytte
og den bedste dameskytte, hold 2 af den næstbedste herreskytte og den
næstbedste dameskytte osv. Ved rangeringen anvendes det samlede resultat
fra kvalifikationsrunden. Hver match består af 4 serier a 4 pile (2 pile pr
skytte) akkumulerende.

6.6.5.6

Compound eliminations og finale runden skydes på 50m på et 6 rings 80cm
ansigt.
Bueskydning Danmark: se 6.6.6.1

6.6.6

WA 50 METER RUNDE FOR COMPOUND
[B2 4.5.1.6]
Runden består af 72 pile skudt på 50 meter mod et 80 cm ansigtet.
Bueskydning Danmark: se 6.6.6.1

6.6.6.1

Bueskydning Danmark 50 METER RUNDE FOR COMPOUND
Runden består af 72 pile skudt på nedenstående afstande mod et 80 cm ansigt eller et 6 rings 80cm ansigt.
Der skydes i serier af 6 pile i løbet af 4 minutter pr serie, eller 3 pile i løbet
af 2 minutter pr serie.
Runden skydes kun af Compound divisionen:
50 m for Senior, Junior, Kadet og Masters
30 m for Aspirant og Mini.
15 m for Mikro.

6.6.7

WA 70 METER RUNDE
[B2 4.5.1.7]
Runden består af 72 pile skudt på 70 meter (60 m for Kadet og Masters) og
mod 122 cm ansigtet.
Bueskydning Danmark: se 6.6.7.1

6.6.7.1

Bueskydning Danmark 70 METER RUNDE (Bueskydning Danmark 72
pils runde):
Runden består af 72 pile skudt på nedenstående afstande mod 122 cm ansigt.
Bueskydning Danmark kap. 6 2020 v1.0
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Runden skydes af Recureve, Barbue og Langbue divisionerne
Der skydes i serier af 6 pile i løbet af 4 minutter pr serie, eller 3 pile i løbet
af 2 minutter pr serie.
Recurve division:
70 m for Senior, Junior.
60 m for Kadet og Masters
40 m for Aspirant drenge og piger
30 m for Mini drenge og piger
15 m for Mikro drenge og piger.
Barbue division:
50 m for Senior, Junior, Kadet og Master, damer og herrer
30 m for Aspirant og Mini, drenge og piger.
15 m for Mikro drenge og piger.
Langbue division:
40 m for Senior, Junior og Masters damer og herrer.
30 m for Kadet, Aspirant og Mini, drenge og piger.
15 m for Mikro drenge og piger.
6.6.8

900 Runde
Består af 30 pile fra hver af følgende afstande og mod 122 cm. Ansigt.
Recurve og Compound:
60 – 50 – 40m. for alle Senior + Junior og Masters klasser
50 – 40 – 30m. for Kadet
40 – 30 – 20m. for Aspirant
30 – 25 – 20m. for Mini
20 – 15 – 10m. for Mikro
Bar og Langbue:
40 – 30 – 20m. for alle Senior + Junior og Masters klasser
30 – 25 – 20m. for Aspirant og Kadet
20 – 15 – 10m. for Mikro og Mini

6.6.9

Der findes andre anerkendte runder beskrevet i WA Constitution and Rules

6.7

Indendørs skiveskydningsrunder

6.7.1

[B2 4.5.2]

WA Indendørs Skiveskydningsrunder kan skydes af både Recurve, Barbue
og Compound divisioner i adskilte konkurrencer.
Bueskydning Danmark: langbue kan deltage i indendørs
skiveskydningsrunder.
25 m WA Indendørs Runde
består af 60 pile mod 60 cm ansigt eller mod 60 cm tripel ansigt for alle
klasser. Barbue og Langbue skyder mod fuldt ansigt (10-ringe)
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18 m WA Indendørs Runde
består af 60 pile mod 40 cm ansigt eller mod 40 cm tripel ansigt for alle
klasser. Barbue og Langbue skyder mod fuldt ansigt (10-ringe)
INDENDØRS MATCHRUNDE
Runden skydes mod 40 cm tripel ansigter, Barbue og Langbue klasserne
skyder mod fuldt ansigt, og den består af:
Eliminationsrunde - Individuelle: Heri deltager de bedste 32 damer og de
bedste 32 herrer, seedet i henhold til deres resultater i kvalifikationsrunden
(se Indendørs Matchrundens seedning diagram i afs. 8). Der skydes en serie
matcher, hvor Compound skyder 5 sæt af 3 pile – akkumulerende scoring –
øvrige skyder bedst af 5 set af 3 pile, på 18 m.
Finalerunde - Individuelle hvori deltager de 8 bedste damer og de 8 bedste
herrer efter eliminationsrunden. De skyder en serie individuelle matcher,
Compound skyder 5 sæt af 3 pile – akkumulerende scoring – øvrige skyder
bedst af 5 set af 3 pile,, skudt på 18 m, og der afsluttes med matchen om
guldmedalje. Skytterne skal skiftes til at skyde 1 pil ad gangen, 20 sekunder
pr. pil.
Eliminationrunde - Hold: Heri deltager de 16 bedste hold på hver 3 skytter
(de 16 bedste damehold og de 16 bedste herrehold), seedet efter deres totalresultat i kvalifikationsrunden (se Indendørs Matchrunde hold seedning diagrammet i afs. 8). Holdene skyder samtidig en serie matcher, Compound
skyder 4 sæt af 6 pile – akkumulerende scoring – øvrige skyder bedst af 4
set af 6 pile (2 pile pr. skytte).
Finalerunde - Hold: Heri deltager de bedste 4 damehold og de bedste 4 herrehold som er tilbage efter eliminationsrunden. De skyder en serie individuelle matcher, Compound skyder 4 sæt af 6 pile – akkumulerende scoring –
øvrige skyder bedst af 4 set af 6 pile (2 pile pr. skytte). Hver serie skydes på
18 m. Finalerunden slutter med skydning om guldmedalje for hold.
Ansigter
[B2 4.5.2.6]
Indendørs Duel Match Runde
Skydes på 18m mod 40cm ansigt (se afsnit 10)
Indendørs Klub Runden (se afsnit 10)

6.7.5
6.7.5.1

INDENDØRS RUNDER FOR ASPIRANT, MINI OG MIKRO
Gældende for alle divisioner:
WA 25 m runden (60 cm ansigt):
• Aspirant og Mini skyder på 15 m;
• Mikro skyder på 10 m.
WA 18 m runden (40 cm ansigt):
• Aspirant og Mini skyder på 12 m;
• Mikro skyder på 8 m.

6.8

Feltskydnings runder

6.8.1

WA's Feltskydningsrunder kan skydes af Barbue, Recurvebue, Compoundbue, Langbue og National Buejæger (Bueskydning Danmark) divisionerne i adskilte divisioner. Se artiklel 9.13 om divisioner uden WA mesterskaber (Skovrunden).
Bueskydning Danmark kap. 6 2020 v1.0
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WA Feltrunden består af ethvert antal mål mellem 12 og 24, som er deleligt med 4. Der skydes 3 pile pr. mål, og målene skal være udlagt langs en
bane, som udnytter de vanskeligheder med hensyn til afstandsbedømmelse
og skydning, terrænet tilbyder, i overensstemmelse med disciplinens ånd og
traditioner og på de afstande, som fremgår af artiklerne 6.9.2 og 6.9.3. Runden kan være alle Mærket eller alle Umærket eller, en kombination af mærket og umærket, hvad afstande angår, og den kan skydes med ethvert antal
walk up og/eller vifte mål.
WA Arrowheadrunden består af ethvert antal mål mellem 24 og 48 som er
deleligt med 4; det betyder, at to komplette WA feltrunder, med de i artiklerne 6.9.2 og 6.9.3 angivne afstande, alle kan skydes på Mærkede eller alle
på Umærkede afstande, eller på en Mærket + en Umærket enhed eller på 2
enheder med en kombination af mærket og umærket mål.
WA Skovrunden består af ethvert antal mål mellem 12 og 24, som er deleligt med 4, og hvor der skydes 3 pile mod hvert mål. Runden skydes sædvanligvis på Umærkede afstande, men den kan skydes på Mærkede afstande, forudsat at de holdes inden for de begrænsninger, som fremgår af artikel
9.13.3.2.
WA 3D Runden - se artikel 9.14.
WA 3D runden kan endvidere skydes af Instinktiv bueklasse
WA's Feltmesterskabsturnering
WA Feltskydningsmesterskaber skal afgøres over en WA Feltmesterskabsrunde.
WA Felt VM Runden
[B2 4.5.3.4]
Heri må der ikke forekomme walk up eller vifte mål, runden består af:
Kvalifikationsrunden, som er to WA feltrunder på hver 24 mål, en Mærket
og en Umærket runde.
Eliminationsrunden, hvori deltager de 16 bedste skytter i hver klasse og
division, og de skyder mod 12 mærkede mål, 3 pile mod hvert mål. Derefter
skyder de 8 bedste i hver klasse og division mod 12 mærkede mål, 3 pile
mod hvert mål. Hvis der er mindre end 17 eller 9 skytter, vil alle gå videre
til den respektive eliminations runde.
Finalerunden, hvori deltager de 4 bedste skytter i hver klasse og hver division. Der skydes to matcher (semifinaler), og de består begge af 4 Mærkede
mål, 3 pile mod hvert mål.
Organisering: I den første match skyder skytte nr. 1 mod skytte nr. 4, og
skytte nr. 2 skyder mod skytte nr. 3. Herefter går taberne til matchen om
bronzemedaljen, og vinderne går til matchen om guldmedaljen.
De 4 skytter går i 2 separate grupper gennem banen ledsaget af en dommer.
I semifinalen består grupperne af skytte #2 og #3, der skyder først og gruppen bestående af skytterne #1 og #4 følger efter så snart målet er ledig. I
medalje finalerne skal guld finalisterne skyde først. Bronze finalisterne starter så snart målet er frit. På det sidste mål skal bronze finalisterne starte, og
når de er færdige og målet er frit afsluttes guld finalen.
Eliminationsrunde for hold, (Kvartfinale) heri deltager de 8 bedste hold i
hver klasse. Et hold består af 3 deltagere, én fra hver division, seedede i
overensstemmelse med deres totalresultater i kvalifikationsrunden, og de
skyder 4 matcher mod 8 Mærkede mål, hvor hver skytte skyder én (1) pil pr.
Bueskydning Danmark kap. 6 2020 v1.0
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mål fra sin divisions post. (Se Olympisk Rundes seeding diagram for
matchopstilling). Vinderne i hver match går videre til holdenes finalerunde
Finalerunde for hold, heri deltager de 4 bedste hold (Semifinale) i hver
klasse. Holdet består af 3 skytter, én fra hver division, og de skyder 2 matcher på hver 4 Mærkede mål, og hver skytte skyder én (1) pil fra sin divisions post. Herefter går de tabende hold videre til matchen om bronzemedaljer, og vinderne går til matchen om guldmedaljer (medaljefinale). Begge
matcher skydes mod yderligere 4 Mærkede mål. (Se Individuelles finaler
om skydeprocedurer).
Organisering: I finale runden skyder den højest rangerende skytte eller
hold fra venstre standplads.
En runde kan skydes ved at gå samme enhed igennem to gange.
Enhed for Umærket runde:
[B2 4.5.3.5]
WA afstande, (skal anvendes til WA mærker)

6.9.1.4
6.9.1.5
6.9.2

Antal
mål

2-4
2-4
2-4
2-4

AnsigtsRØD POST
Diameter Recurve.
Compound
Junior Recurve
Junior Compound
20 cm
10-15
40 cm
15-25
60 cm
20-35
80 cm
35-55

Min./max. afst. i meter
Blå POST
Barbue
Kadet Recurve
Kadet Compound
5-10
10-20
15-30
30-45

Bueskydning Danmark kap. 6 2020 v1.0
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Bueskydning Danmark afstande Umærket runde

Antal
mål

Ansigtsdiameter

RØD POST
Recurve
Compound
Junior Recurve
Junior Compound

3
3
3
3

20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

10-15
15-25
20-35
35-55
GRØN POST
Mini

3
3
3
3

20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

5-10
10-18
15-25
20-30

Min./max. afst. i meter
BLÅ POST
Barbue
Langbue
Junior Barbue
Junior Langbue
Kadet Recurve
Kadet Compound
Aspirant Recurve
Aspirant Compound
5-10
10-20
15-30
30-45
HVID POST
Mikro
3-8
8-15
10-20
15-20

GUL POST
Kadet barbue
Kadet langbue
Aspirant barbue
Aspirant langbue

5-10
10-20
15-30
30-40
SORT POST
National Buejæger
(Bueskydning
Danmark)
5-15
10-20
15-25
20-30

Når som helst, det er muligt, skal poster kombineres. Afstandene for de tre
mål med ens størrelse ansigter skal varieres mellem lange, mellem og korte
afstande. Det anbefales at bruge forskellige størrelser af måtter. Posterne må
kombineres hvor det er muligt.
6.9.3

Enhed for Mærket runde:

[B2 4.5.3.6]

WA afstande (skal anvendes til WA mærker)

Antal
Mål

3
3
3
3

AnsigtsRØD POST
Diameter Recurve.
Compound
Junior Recurve
Junior Compound
20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

10-15-20
20-25-30
35-40-45
50-55-60

Afst. i meter
Blå POST
Barbue
Kadet Recurve,
Kadet Compound
5-10-15
15-20-25
30-35-40
40-45-50

Bueskydning Danmark kap. 6 2020 v1.0
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WA afstande for Mærket runde
(kort runde, ikke-WA mesterskaber [B2 4.5.3.7])

Antal
mål

2-4
2-4
2-4
2-4

Afst. i meter
Blå POST
Barbue
Kadet Recurve,
Kadet Compound

AnsigtsRØD POST
Gul POST
Diameter Recurve.
Kadet Barbue
Compound
Junior Recurve
Junior Compound
20 cm
10-15
10-15
5-10
40 cm
15-25
10-20
10-15
60 cm
20-35
15-30
15-25
80 cm
35-55
30-45
20-35
Afstanden kan være enhver afstand inden for det givne interval, den korrekte afstand skal opgives på posten inden for tolerancen:
afstande mellem 5-15m. = +/- 25cm-;
afstande mellem 15-60m = +/- 1.0m.
Den Korte runde må skydes som en ”walk up” og/eller vifte, for hver størrelse ansigter pr. 12 mål (en enhed). Ved brug af ”walk up” og/eller vifte
behøves kun den første post at mærkes.
Poster kan kombineres når det er muligt. På mærket runder skal der bruges
skiver med plads til 2 x 60cm. ansigter når det er muligt.

Bueskydning Danmark kap. 6 2020 v1.0
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Bueskydning Danmark afstande Mærket runde
Min./max. afst. i meter

Antal
mål

3
3
3
3

Ansigtsdiameter

RØD POST
Recurve
Compound
Junior Recurve
Junior Compound

20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

10-15-20
20-25-30
35-40-45
50-55-60
GRØN POST
Mini

3
3
3
3

20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

5-10-12
10-15-20
15-20-25
25-30-35

BLÅ POST
Barbue
Langbue
Junior Barbue
Junior Langbue
Kadet Recurve
Kadet Compound
Aspirant Recurve
Aspirant Compound
5-10-15
15-20-25
30-35-40
40-45-50
HVID POST
Mikro
4-7-10
5-10-15
10-15-20
15-18-20

Gul POST
Kadet barbue
Kadet langbue
Aspirant barbue
Aspirant langbue

5-10-15
15-20-25
30-35-40
35-40-45
SORT POST
National Buejæger
(Bueskydning
Danmark)
5-10-15
10-15-20
15-20-25
20-25-30

Når som helst, det er muligt, kan poster kombineres.
Hvis banen består af 24 (2x12) mål skal ovenstående tabel for 12 mål fordobles. Består banen af 16 mål, tilføjes mellemafstanden for hver ansigtsstørrelse. Hvis banen består af 20 mål, tilføjes den korteste og den længste
afstand for hver ansigtsstørrelse.
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6.9.4

Enhed for eliminationsrunde:
Mærkede,
12 mål som tabellen nedenfor
8 mål fra den grå del af tabellen.
Antal
mål

Ansigtsdiametre

Antal
ansigter

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20 cm
40 cm
60 cm
80 cm
40 cm
60 cm
60 cm
80 cm
20 cm
40 cm
60 cm
80 cm

12
4
2
1
4
2
2
1
12
4
2
1
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[B2 4.5.3.8]

Afstande i meter
RØD POST
BLÅ POST
Recurve og
Barbue
Compound
30
-15
30
25
40
35
50
40
20
15
40
35
35
30
55
45
15
10
25
20
45
40
60
50

Afstanden skal være som angivet i tabellen. En tilpasning på +/- 2 m kan
anvendes men den korrekte afstand altid opgives på posten, inden for tolerancen:
afstande mellem 5-15m. = +/- 25cm-;
afstande mellem 15-60m = +/- 1.0m..
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Enhed for finalerunder og holdenes kvartfinale:
[B2 4.5.3.9]
8 (2x4) mål med Mærkede afstande.
Afstande i meter
Antal
AnsigtsAntal
RØD POST BLÅ POST
mål
diametre
ansigter
Recurve og
Barbue
Compound
1
20 cm
12
20
15
1
40 cm
4
30
25
1
60 cm
2
40
35
1
80 cm
2
55
45
1
20 cm
12
15
10
1
40 cm
4
25
20
1
60 cm
2
45
40
1
80 cm
2
60
50
Skiverne kan opstilles i enhver orden. De sidste 4 skiver vil blive benyttet til
Guldmedaljematchen. Når som helst det er muligt, kan posterne kombineres.
I finale runden må der bruges ”hit eller mis” (ramt eller ikke ramt) (se
9.3.1.4) og hvis muligt kan ”knock-down” skiver bruges, forudsat at det
fremgår af stævne invitationen.
finalerunden skal hver klasse og division udgøre sin patrulje, som skal starte i følgende orden:
• Barbue damer;
• Barbue herrer;
• Recurve damer;
• Recurve herrer;
• Compound damer;
• Compound herrer.
Finalerunder: Arrangøren afgør om finale runden skal skydes som én fortsat runde, eller der skal være en pause mellem semifinalen og medaljefinalen. Skytterne reorganiseres efter det fjerde mål. Ved ligestilling i semifinaler afgøres denne på det fjerde mål og før reorganisering finder sted. Arrangøren har lov til at lade de forskellige klasser skyde på adskilte baner for
hurtigere afvikling af konkurrencerne.
Ovennævnte patruljer starter på mål nr. 1 i finalerunden og så hurtigt som
muligt. En divisions medaljeoverrækkelse skal ske, så snart alle divisioner
er kommet ind, og skydesedlerne er kontrollerede. Alle finalister skal være
til stede under ceremonien, og de kan medbringe deres udstyr.
Skydeklasser
Feltskydningens skyttekategorier har ikke inddeling efter resultater.
Bueskydning Danmark's Vinterturnering
Turneringen er nærmere beskrevet i artikel 2.3.
Op og nedrykning er beskrevet i 6.5.7.3
Vinterturneringen gennemføres i den aldersklasse, skytten tilhører efter
første uges første dag.
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6.11

Junior, Kadet, Aspirant, Mini og Mikro bestemmelser

6.11.1

Tilmeldingsafgiften for Junior og Kadet , individuelle og hold, er fastsat til
75% af seniorafgiften.
• For aspirant, minier og mikroer er afgiften 50% af seniorafgiften.
• Hvis der ikke deltager seniorer i stævnet, så er deltagerafgiften for
aspiranter, minier og mikroer højst 2/3 af afgiften for junior/kadet.
Junior, Kadet og aspiranter kan kun deltage i DIF's danmarksmesterskaber,
hvis de skyder som seniorer.
Alle ovennævnte ungdomsskytter kan frit vælge at deltage i en højere aldersklasse og derefter vende tilbage til den oprindelige klasse (se artikel
6.3), men de kan kun opnå et forbundsmesterskab i den klasse, de har
tilmeldt sig.

6.11.2
6.11.3

6.12
6.12.1

6.12.2
6.12.3
6.12.3.1
6.12.3.2

6.12.3.3

6.12.4

Tildeling af bane/patrulje og tur
[B2 3.15]
Arrangøren skal tildele hver skytte et registreringsnummer. Disse numre
skal bæres synlige af skytterne, og de skal fremgå af stævneprogrammet, så
tilskuere kan identificere skytterne. Registreringsnummeret skal forblive
uændret under hele turneringen.
Ved Bueskydning Danmark stævner kan skytter frit fordeles på skiver og i
patruljer.
Ved 3D feltskydningskonkurrencer skal patruljer, så vidt det er muligt,
sammensættes således, at skytterne på samme patrulje skyder samme
divisioner/klasser.
Skytter fra samme forening skal placeres på forskellige skiver/patruljer.
Deltagerne skal tildeles skiver og rækkefølge (dvs. bogstav/nummer) som
de som nedenstående
• 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A . . .
til sidste skive
• 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 5 B, 6 B . . .
til sidste skive
• 1 C, 2 C, 3 C, 4 C, 5 C, 6 C . . .
til sidste skive
(Der afsluttes eventuelt med D-numre)
I feltskydning anvises skytterne patruljer som de trækkes:
• 1 A, 3 A, 5 A, 7 A . . . 2 A, 4 A, 6 A, 8 A
til sidste patrulje
• 1 B, 3 B, 5 B, 7 B . . . 2 B, 4 B, 6 B, 8 B
til sidste patrulje
• 1 C, 3 C, 5 C, 7 C . . . 2 C, 4 C, 6 C, 8 C
til sidste patrulje
• 1 D, 3 D, 5 D, 7 D . . . 2 D, 4 D, 6 D, 8 D
til sidste patrulje
Damer og herrer, og når det er relevant forskellige divisioner, skal fordeles
separat.
Lister over deltagere i bane- eller patruljeorden, og eventuelt i alfabetisk orden, skal udleveres til alle officials, dommere og deltagere.
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