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8.1

Baneudlægning

1
[B2 7.1]

(Detaljer vedrørende organisering af WA mesterskaber findes i 'WA Organizer's
Manual').
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9

8.1.10
8.1.11

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

Banen skal vinkles ud, og hver afstand skal udmåles nøjagtig fra et punkt lodret
under ansigtets centrum på hver skive og til skydelinien. Tolerancen på afstandene
25 m og 18 m skal være ±10 cm.
En ventelinie skal afmærkes mindst 3 m bag skydelinien.
Måtterne kan opstilles i enhver hældning mellem lodret og ca.10 grader fra lodret,
men rækken af måtter skal have samme hældning. Hver skive skal nummereres.
Der skal afsættes punkter på skydelinien direkte ud for hver måttes centrum. Der
skal være et nummer 1-2m foran skydelinien, som modsvare skivenummeret.
Alléer med plads til, at højst to skytter skyder samtidig, kan afsættes. De skal være
mindst 160 cm brede, så der bliver mindst 80 cm standplads pr. skytte.
En 3 meter linie skal afmærkes foran skydelinien.
Lyskilderne, naturlige eller kunstige, og deres indvirkning på ansigterne bør tages i
betragtning.
Det anbefales, at klasserne holdes adskilt på skydelinien. (Ved skydning i flere
haller: Se artikel 8.2).
Kræver skydehallens størrelse det, skal der opstilles afspærringer for at holde tilskuere tilbage. Afspærringerne skal opstilles mindst 10 m uden for skiveliniens ender, og de skal gå herfra og til mindst 5 m bag ventelinien. Der må ikke være tilskuere bag skivelinien. Kræver hallens størrelse ikke opstilling af afspærring langs
siderne, må tilskuere ikke komme foran afspærringen bag ventelinien.
Under Indendørs Matchrundens holdskydning skal der afmærkes en 1 meter linie
bag skydelinien. Denne linie skal være mindst 3 cm bred.
I Olympisk Rundes holdskydning skal der være afsat et skytteområde bag 1 meter
linien, med tilstrækkelig plads til holdets skytter og deres udstyr. Bag skytternes
område skal være afsat et træner område. Såfremt pladsen tillader det, kan der afsættes plads til dommeren mellem de to hold.
Skydning i flere haller
Skydes der i to eller flere haller, skal skytter i samme division/klasse så vidt muligt
skyde i samme hal.
Skydes der med forskudt start (skydehold 2 starter, når skydehold 1 har skudt sine
første 30 pile), skal skytter i samme division/klasse så vidt muligt være på samme
skydehold.
Så vidt det overhovedet er muligt, skal alle en forenings skytter være på samme
skydehold.
Når forholdene gør, at der skal skydes med forskudt start, skal arrangøren i invitationen angive begge skydeholds mødetidspunkter.
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Træning
[B3 16.1]
Nedenstående gælder primært for WA's mesterskaber, men arrangementerne bør
benyttes ved alle større turneringer.
Træningsfaciliteter skal være til rådighed for deltagerne i rimelig tid forud for
turneringens første dag, for WA's mesterskaber mindst 5 dage før.
Ved indendørs mesterskaber kan der trænes på skydebanen i minimum 20 minutter
og maksimum 45 minutter på samtlige kvalifikationsdage. Når der skydes eliminations og finalerunder, kan arrangøren fastsætte længden af træningsperioder i forbindelse med dagsprogrammet.
Ved andre WA stævner er tiden for træning maksimum 45 minutter og kan være
mindre. Konkurrencen starter så hurtigt som muligt.
Under afvikling af finalerunder skal der være en træningsbane til rådighed for de
skytter, der er elimineret fra finalerunder, men som senere skal deltage i holdskydninger.
Skiver i samme skyderetning som på turneringsbanen skal være til rådighed for
skytter (hold), så de kan træne medens de sidder over. Det kan være nogle ubenyttede skiver på turneringsbanen.
Træningsbanen
På træningsbanen opstilles et antal skiver, som svarer til 1/8 af tilmeldingerne. De
opstilles på turneringens forskellige afstande, så deltagerne har mulighed for at træne før, under og efter dagens konkurrencer. Arrangøren meddeler tidspunkter for
træning.
Hvis træningsbanen ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan arrangøren inddele dagen(e) i to eller tre træningsperioder på mindst 4 timer hver. Træningsperioder kan
reserveres op til 24 timer før. Reservering for mere en periode samme dag for
samme deltager(e) kan kun accepteres, hvis det ikke hindrer andre deltagere i reservering af deres første træningsperiode.
En skydeleder skal være i funktion under træning på træningsbanen. Han benytter
lydsignaler til markering af tidspunkter for skydningens ophør, så skytterne kan
hente deres pile. Skydningen må først genoptages, når der gives signal hertil.
Når skydelederen giver signal hertil, vil alle skytter gå frem og samle deres pile.
Ingen skytte må skyde så længe. Overtræder en skytte denne bestemmelse, kan han
udelukkes fra træningsperioden.
Ændringer i skivernes opstilling må kun ske efter skydelederens tilladelse, og han
kan anmode skytterne om at hjælpe til, hvis der er behov herfor.
I Match runde skal der være træningsfaciliteter til rådighed ved siden af konkurrencebanen, så deltagere, som stadig er med i konkurrencen, kan træne under
eliminations og finalematcherne.
Baneudstyr
Ansigter
Der er 10 WA Indendørs ansigter:
• 60 cm ansigt;
• 60 cm trekant tripel ansigt;
• 60 cm lodret tripel ansigt;
• 40 cm ansigt;
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• 40 cm trekant tripel ansigt;
• 40 cm recurve (R) trekant tripel ansigt;
• 40 cm compound (C) trekant tripel ansigt;
• 40 cm lodret tripel ansigt;
• 40 cm recurve (R) lodret tripel ansigt;
• 40 cm compound (C) lodret tripel ansigt.
Kun disse ansigter, produceret af en WA licenseret fabrikant og med WA licens
mærke, må bruges ved alle WA konkurrencer.
Beskrivelse
Se illustration side 26.
60 cm og 40 cm ansigterne er af tynde linier delt i fem koncentriske farvezoner, fra
midten og udefter arrangeret således: Guld (Gult), Rødt, Lyseblåt, Sort og Hvidt.
(Der er ingen delelinie mellem Lyseblåt og Sort, eller mellem Sort og Hvidt). Hver
farve er igen af en tynd linie delt i to områder af ens bredde, så der i alt bliver 10
markeringsområder af ens bredde, målt fra 'Guldets' centrum:
• 3 cm på 60 cm ansigtet;
• 2 cm på 40 cm ansigtet.
Sådanne delelinier, og enhver linie som er brugt mellem farver, skal i hvert enkelt
tilfælde være fuldstændig indeholdt i det højere markeringsområde. Linien, som afgrænser det yderste hvide område, skal være fuldstændig indeholdt i Hvids yderste
markeringsområde. Bredden på de tynde delelinier og på ansigtets yderste linie må
ikke overstige 2 mm både på 60 cm og på 40 cm ansigter. Ansigtets centrum (engelsk: "the pinhole") skal mærkes med et lille "+" (kryds), hvis linier ikke må være
over 1 mm brede og 4 mm lange.
Forskellen på trippel R og C er størrelsen på 10’er ringen. På R-trippel er der en 40
mm 10’er ring og på C-trippel er der en 20 mm 10’er ring. På kombinationstripplen er ansigterne forsynet med en indre 10’er til compound, 30 mm i diameter
på 60 cm ansigter og 20 mm i diameter på 40 cm ansigter, og en 10’er ring til recurve, 60 mm i diameter på 60 cm ansigter og 40 mm i diameter på 40 cm ansigter.
Hertil kommer følgende tripel ansigter, som også kan benyttes. (I Indendørs Matchrunde skal der bruges 40 cm tripel ansigter. Lodrette tripel ansigter er et krav ved
Indendørs Verdensmesterskaber). Disse ansigter har samme dimensioner som henholdsvis WA 60 cm og 40 cm ansigter, men med udeladelse af markeringsområderne fra 5 til 1. Laveste markeringsværdi er derfor Lyseblå 6. Hvert sæt består af
3 små ansigter på hvid baggrund, arrangeret symmetrisk i et trekant-mønster med
centrene henholdsvis nederst til venstre, øverst i midten og nederst til højre, eller i
en lodret række. Afstanden mellem de små centrer skal være ca. 32 cm i 60 cm ansigter og ca. 22 cm i 40 cm ansigter. (Se illustrationer side 27).
Markeringsværdier og farver [B2 7.2.2.2]
MarkeringsFarve
værdi
10
Gult
9
Gult
8
Rødt
7
Rødt
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6
Lyseblåt
5
Lyseblåt
4
Sort
3
Sort
2
Hvidt
1
Hvidt
Mål tolerancer
De tilladelige variationer i hver af et ansigts 10 markeringsområder skal måles ad
diameteren på hver enkelt af de cirkler, som omslutter hvert af de 10 områder. Tolerancen på hver af disse diametre, må ikke overstige ±1 mm for områderne 10, 9 og
8 og ± 2 mm på de øvrige, målt gennem centrum.
Område

Indre 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8.4.3

8.4.3.1

8.4.3.2

Diameter på ansigter og
markeringsområder i
cm
60 cm
40 cm
3
2
6
4
12
8
18
12
24
16
30
20
36
24
42
28
48
32
54
36
60
40

Tolerance
i ±mm

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Ansigtsstørrelser på forskellige afstande samt opsætning
[B2 7.2.2.1]
På afstanden 25 m skal der bruges 60 cm ansigt,
På afstanden 18 m skal der bruges 40 cm ansigt.
Runder og ansigter
Til Indendørs Match runde skal der bruges trippel 40cm ansigter. I eliminations og
finale runder sættes ansigterne i par på hver måtte. Lodrette trippel ansigter er et
krav til VM. Brugen af trippel eller single ansigter i alle andre stævner er efter arrangørens valg. Arrangøren kan tillade skytter i samme klasse og division at skyde
på forskellige typer ansigter.
Opsætning af single eller parvise ansigter. Centret på single ansigtet eller centret på
det midterste ansigt i trippel ansigterne skal være 130cm over gulvet. Hvis der bruges triangulære trippel ansigter skal der være 130cm til centrene af de to lave centre
i trippel ansigtet. Ved brug af et par ansigter skal der være 10cm mellem de to score
zoner. For 60cm ansigter skal der være min. 2 cm mellem score zoner.
Mini og mikroskytter: Centerhøjden anbefales reduceret med op til 25 cm.
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Tolerancen på højdemål må ikke overstige ±2 cm.
Opsætning af fire 40cm single eller triangulære trippel ansigter.
Bruges der 4 eller 6 single ansigter, skal maksimum højden til centret af det øverste
ansigt være 162cm over gulvet Afstanden mellem gulvet og centret af det nederste
ansigt skal minimum være 100cm.
Bruges der triangulære trippel ansigter refererer maksimum højden til det højeste
center i trippel ansigtet og minimum højden refererer til de laveste centre i nederste
trippel ansigt. Minimum afstandene mellem score zonerne på 2 ansigter i samme
højde er 1 cm.
Opsætning af seks, fire, tre og to lodrette trippel ansigter
Når der bruges to, tre, fire eller seks lodrette trippel ansigter, skal centeret af det
midterste ansigt være 130cm over gulvet.
Når der bruges 6 ansigter skal der være min 1 cm mellem scorezonerne på 2 ansigter. Ved brug af 6 ansigter, så skal der markeres tydeligt A-B-C for de enkelte ansigter
Når der bruges fire ansigter skal der være mindst 10cm mellem score zonen på søjle
2 og 3 og en maksimum afstand på 2cm mellem søjle 1 og 2 og mellem søjle 3 og
4.
Ved tre lodrette trippel ansigter skal der være minimum 10cm mellem score zonerne i hver søjle.
Ved to lodrette trippel ansiger (individuelle og hold) skal der være minimum 25cm
mellem score zonerne.
Ved opsætning af 1 lodret trippel monteret vandret (hold shoot-off), skal centrene
være 130 cm over gulvet.
Materialevalg til ansigter:
Ansigter kan laves af papir eller enhver andet sammenligneligt materiale. Alle ansigter der bruges i samme stævne skal være ensartet i farve og af samme materiale.
Måtter
[B2 7.2.1]
Uanset om måtterne er runde eller kvadratiske skal de være store nok til at sikre, at
en pil, som netop ikke rører ansigtets yderste linie, kan sidde i måtten.
Alle dele af måtte og stativ, som vil kunne beskadige en pil, skal afdækkes. Det er
nødvendigt at være omhyggelig, især når flere end ét ansigt monteres på måtten, så
pile, som går igennem måtten, ikke beskadiges af stativdele.
Måtter skal forsynes med skivenumre. Numrenes tal skal være min. 15 cm høje.
Skivenumre skal fastgøres over eller under hvert ansigts centrum, så de er fri af ansigtet.
Udstyr til tidskontrol
[B2 7.2.5]
Akustisk og visuelt
Skydelederen skal kontrollere:
- Starte og slutte hvert afsnit af tidsbegrænsningen med et signal fra en fløjte eller
andet, som kan afgive et lydsignal.
- Hvert af tidsbegrænsningens afsnit ved hjælp af synlige signaler som digitalure,
lys, flag, plader og/eller andet enkelt udstyr i tillæg til ovennævnte lydsignaler.
I tilfælde af mindre uoverensstemmelse mellem lydsignal og synligt signal, skal
lydsignalet have forrang.
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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• Plader: Pladernes størrelse må ikke være under 120 cm x 80 cm. De skal være
monteret forsvarligt, så de er lette at dreje hurtigt rundt, så begge sider kan vises.
Pladens ene side skal være afstribet med 20-25 cm brede striber, som er skiftevis
gule og sorte. Stribernes vinkel i forhold til vandret skal være ca. 45 grader. Den
modsatte side skal være ensfarvet gul.
• Lys: Farverne skal være Rød, Gul og Grøn, i nævnte orden og med Rød øverst.
Lyssignalerne skal være synkroniserede, og der må ikke på noget tidspunkt vises to
forskellige farver samtidig. Ved WA's mesterskaber skal lysene være koblet sammen med lydsignalerne, så det første lydsignal kommer samtidig med at lyset skifter til Rødt, og/eller digitaluret når nul
• Digitalure: Når tiden kontrolleres ved hjælp af digitalure, skal urenes tal være
mindst 20 cm høje, og det skal være muligt at læse dem tydeligt på en afstand af
100 m. Urene skal kunne stoppes øjeblikkeligt og nulstilles, når der er behov herfor.
Urene skal virke efter nedtællingsprincippet. Alle andre krav som position, antal,
etc. skal være som for lys. Når der bruges digitale ure er det ikke et krav at der skal
være lys. Hvis begge systemer bruges, skal de være synkroniseret. Hvis der er forskelle er digital uret gældende.
Det visuelle signal skal placeres på begge sider af banen, således at både højre og
venstrehåndede skytter kan se signalerne. Signalerne skal placeres foran skydelinen
så langt ude at de er synlige for alle skytterne.
• Matchudstyr: Når skytterne i matcher skiftes til at skyde, skal der være separate
Grøn/Rød lyssignaler, nedtællings ure eller andet visuelt udstyr til hver enkelt skytte, som viser hvis tur det er til at skyde.
• Nødudstyr: Styres tidsbegrænsningen ved hjælp af elektrisk udstyr, skal plader,
flag, eller andet simpelt manuelt udstyr være til rådighed i tilfælde af strømsvigt.
Hvis tiden kontrolleres manuelt med plader må disse plader ikke være under 120
cm x 80 cm. De skal være monteret forsvarligt og de skal være lette at dreje hurtigt
rundt, så begge sider kan vises. Pladernes ene side skal være ensfarvet grøn og den
modsatte side skal være ensfarvet gul.
Diverse udstyr
[B2 7.2.6]
Nedenstående udstyr er et krav ved WA's indendørs mesterskaber og Lege, og det
anbefales ved andre turneringer i forhold til deres vigtighed.
Registreringsnumre (skyttenumre), som skal bæres af hver deltager.
Skyderækkefølge: En anordning til at vise skyderækkefølgen: AB-CD; CD-AB;
AB-CD etc. Bogstaverne skal være så store, at alle deltagere kan læse dem fra deres
standpladser. Det kan være nødvendigt at bruge to eller flere af sådanne anordninger.
Resultattavle: En stor resultattavle hvorpå vises de progressive totalresultater efter
hver serie for i hvert fald de 5 første skytter i hver klasse samt kvalifikationskrav.
Resultater: Den store resultattavle kan suppleres med et eller andet der kan bruges
til at vise de progressive resultater for alle deltagere efter hver serie.
Navneskilte: I Indendørs Matchrundes eliminations og finalerunder skal der bruges
navneskilte med skytters registreringsnumre i individuelle matcher, eller den officielle kombination på 3 bogstaver for nationale hold (evt. klubnavn) i holdmatcher. Skiltene anbringes ved de respektive skiver i forbindelse med markeringsudstyret. Bogstaverne/tallene skal være mindst 20 cm høje.
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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Vipover tal: I eliminations og finalerunder for individuelle og hold skal der bruges
et vipover arrangement med 3 tal til visning af resultater, og det skal være opsat under hver måtte. Tallene skal være mindst 20 cm høje.
Platform: En hævet platform med siddefaciliteter for skydelederen.
Højttalerudstyr og trådløs radio.
Siddepladser: Tilstrækkeligt med stole eller bænke bag ventelinien til alle deltagere, holdledere, trænere dommere og andre officials. Stolene til dommerne skal
placeres passende steder langs ventelinien.
Automatiske markeringssystemer må kun bruges i finalerunder.
Et TV kamera med lille objektivdiameter kan monteres i ansigtets centrum, bortset
fra ved shoot-off.
Bueskytters udstyr

[B3 11]

Denne artikel foreskriver, hvilke typer udstyr bueskytter må anvende, når de skyder
til WA formål. Det er skyttens ansvar at bruge udstyr som er i overensstemmelse
med reglerne. Hvis skytten er i tvivl, skal han vise udstyret til en dommer før det
bruges i konkurrence.
En skytte som bruger ikke godkendt udstyr i henhold til WA regler vil få scoren
frataget
Nedenfor beskrives de generelle bestemmelser, som gælder for alle discipliner.
Derefter følger de specielle bestemmelser, som kun gælder for visse discipliner
Deltagere med handicap: Se artikel 6.
8.5.1
8.5.1.1

8.5.1.1.1
8.5.1.1.2
8.5.1.2

Recurve division
[B3 11.1]
I Recurve divisionen er følgende genstande tilladt:
En bue af enhver type, forudsat den svarer til det accepterede princip og mening
med 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.
Flerfarvede midterstykker og varemærker på øverste og nederste bens inderside
(bug) er tilladt.
Et midterstykke med bøjle er tilladt, forudsat bøjlen ikke konstant berører skyttens
hånd eller håndled.
En buestreng må fremstilles af ethvert antal tråde, som kan være af forskellige
farver, i det materiale, der er valgt til formålet. Den må forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene, et pilepunkt, der kan forsynes med yderligere
beviklinger, så det passer til nockerne, 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. Ud over det nævnte, må der på
buestrengen monteres én (1) genstand, der kan tjene som mund eller næsemæke.
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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 noget andet middel.
En pilehylde, som 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 (indad) end 4 cm bag grebets bund (buens omdrejningspunkt).
En udtræksindikator, hørlig, taktil og/eller synlig, må anvendes, hvis den ikke er
elektrisk eller elektronisk.
Et buesigte må anvendes til sigteformål, men der må på intet tidspunkt bruges mere
end ét sigtemiddel.
Det må ikke indeholde prisme, linse eller forstørrende udstyr, ej heller niveller-,
elektriske eller elektroniske anordninger, og det må heller ikke omfatte mere end ét
sigtepunkt.
Den totale længde i sigtelinien af sigtemidlet (tunnel, rør, sigtepind eller lignende
komponent) må ikke overstige 2 cm.
Den optiske fiber/sigtepind måles uafhængigt af de øvrige komponenter
Et buesigte, som er fastgjort til buen til sigteformål, må være indstilleligt vandret af
hensyn til afdrift og lodret af hensyn til elevation men det er underkastet følgende
betingelser:
• sigtet må være monteret på en udliggerarm
• en plade eller et stykke tape med markering af afstandsindstillinger må monteres
på buen, men det må ikke kunne virke som yderligere sigtehjælp.
• Sigtemidlet kan være af optisk fiber. Den totale længde af fiberpinden må overstige 2 cm. Forudsat at befæstelse eller enden er uden for skyttens synsfelt ved fuldt
træk. Den del der er i skyttens synsfelt må ikke overskride 2 cm. i en lige linie før
afbøjning. Det må kun oplyse et sigtepunkt ved fuldt træk.
Stabilisatorer og vridningsstabilisatorer er tilladt på buen, forudsat de:
• ikke virker som strengeleder;
• ikke rører noget som helst andet end buen;
• ikke er til nogen som helst ulempe for andre skytter, hvad plads på skydelinien angår.
Pile af enhver type må bruges, forudsat de svarer til det accepterede begreb og mening med ordet »pile«, som de anvendes i skiveskydning, og forudsat at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter eller måtter.
En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel staffering. 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). Pilespidsen for dette skaft må ikke overstige 9,4 mm. i diameter. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med skyttens navn eller
initialer, og alle pile der bruges i samme serie skal være ens, hvad angår farve(r) på
skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering.
Fingerbeskyttelse i form af fingertutter, handsker, skydelap (tab) eller tape (plaster) må bruges, når strengen trækkes, holdes og slippes, forudsat der ikke indgår
hjælpemidler til at trække, holde og slippe strengen med. En »klods« kan anbringes
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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mellem fingrene, så klemning af pilene undgås. Skydelappen kan forsynes med en
ankerplade. På buehånden må bæres en almindelig handske, vante eller lignende,
men denne må ikke være fastgjort i grebet.
Kikkerter, teleskoper og andre visuelle hjælpemidler må bruges til lokalisering af
pile, forudsat de ikke er til ulempe for andre skytter hvad plads på skydelinien angår. Ordinerede briller, skydebriller og solbriller må benyttes, men ingen af delene
må være monteret med mikrohul linser eller lignende, og de må heller ikke være
mærkede på en måde, der kan være sigtehjælp. Glasset for det øje, som ikke benyttes til at sigte med, kan afdækkes eller tapes over, eller der kan benyttes en øjeklap.
Tilbehør som armbeskytter, brystskjold, bueslynge, bælte eller standkogger, kvast
og fodmærker er tilladt. Der må bruges udstyr til at hæve foden eller dele af foden.
Udstyret må være fatsgjort til til eller være uafhængigt af skoen, men må ikke udgøre en platform, der går over skydelinien eller går mere end 2cm udover skoens
aftryk – udstyret må ikke være til gene for andre skytter. Endvidere må der bruges
gummi »limb savers«, et stativ til kikkert/teleskop (kan efterlades på skydelinien,
hvis det ikke er til ulempe for andre skytter).
Compound division
[B3 11.2]
I Compound divisionen er nedenstående udstyr beskrevet. Alle typer ekstraudstyr er
tilladt, blot de ikke er elektriske eller elektroniske, udgør en sikkerheds risiko eller
er til unødig gene for andre skytter.
En Compoundbue, som kan være af 'skyde igennem' typen, er en bue hvis træk
varieres mekanisk gennem et system af trisser og/eller kamme. Trækvægten (spidsvægten) må ikke overstige 60 lbs (engelske pund). Buen holdes opstrenget til brug,
enten ved hjælp af buestreng(e), som er påsat direkte mellem de to bens strengekærve, eller fastgjort til buens kabler, hvad der nu er passende for den aktuelle konstruktion. Kabelledere er tilladte.
Bøjle eller ”kabeldeler” er tilladt forudsat at den/de ikke konstant rører skyttens
buehånd eller arm.
En buestreng må fremstilles af ethvert antal tråde (som kan være af forskellige
farver) i det materiale, der er valgt til formålet. Strengen kan forsynes med en midterbevikling af hensyn til trækfingrene eller en udløser (»release«). Et pilepunkt,
hvortil kan benyttes yderligere bevikling(er), så det passer til pilenockerne, og til
lokalisering heraf et eller to »nockpunkter«. På strengen kan der endvidere monteres genstande, der kan virke som mund- eller næseknude, et sigtehul (»peep hole«)
med en anordning som holder sigtehullet i stilling, og en strengløkke (til release)
En pilehylde, som kan være indstillelig, enhver form for trykknap, trykpunkt eller
pileplade må bruges, forudsat de ikke er elektriske eller elektroniske. Trykpunktet
må ikke monteres længere tilbage end 6 cm bag håndgrebets bund (buens omdrejningspunkt).
Udtræksindikatorer, hørlig og/eller synlig, må benyttes, blot de ikke er elektriske
eller elektroniske.
Et buesigte må anbringes på buen,
og det kan være indstilleligt vandret af hensyn til afdrift og lodret af hensyn til
elevation. Det må også omfatte en niveller anordning (vaterpas/libelle), forstørrende linser og/eller prismer.. Elektrisk eller elektronisk udstyr er ikke tilladt.
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Sigtet kan være monteret på en udliggerarm Sigtemidlet kan være af optisk fiber.og/eller en kemisk ”lyspind”. Lyspinden skal være placeret på en måde så den
ikke distrahere andre skytter.
Stabilisatorer og vridningsstabilisatorer er tilladt på buen, forudsat de:
• ikke virker som strengeledere;
• ikke rører noget som helst andet end buen;
• ikke er til nogen som helst ulempe for andre skytter, hvad plads på skydelinien angår.
Pile af enhver type må bruges, forudsat de svarer til det accepterede begreb og mening med ordet »pile«, som de anvendes i skiveskydning, og forudsat at sådanne pile ikke forårsager unødig skade på ansigter eller måtter.
En pil består af et skaft med spids (od), nock, fjer/faner og eventuel staffering. 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). Pilespidsen for dette skaft må ikke overstige 9,4 mm. i diameter. Hver enkelt skyttes pile skal være mærket på skaftet med skyttens navn eller
initialer, og alle pile der bruges i samme serie skal være ens, hvad angår farve(r) på
skaft, fjer/faner, nock og eventuel staffering.
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.
Et udløserhjælpemiddel (release) må benyttes, hvis det ikke på nogen måde er
forbundet med buen, og blot det ikke omfatter elektriske eller elektroniske anordninger. På buehånden må bæres en almindelig handske, vante eller lignende, men
den må ikke være fastgjort til grebet.
Kikkerter, teleskoper og andre visuelle hjælpemidler må bruges for at se pilens
placering,
forudsat de ikke er til ulempe for andre skytter hvad angår plads på skydelinien.
Ordinerede briller, skydebriller og solbriller må benyttes, men ingen af delene må
være forsynet med mikrohul linser eller tilsvarende, og de må heller ikke være
mærkede på en måde, der kan være til sigtehjælp.
Glasset for det øje, som ikke benyttes til at sigte med, kan afdækkes eller tapes
over, eller der kan benyttes en øjeklap.
Tilbehør i form af armbeskytter, brystskjold, bueslynge, bælte eller standkogger,
kvast og fodmærker er tilladt. Der må bruges udstyr til at hæve foden eller dele af
foden. Udstyret må være fatsgjort til til eller være uafhængigt af skoen, men må ikke udgøre en platform, der går over skydelinien eller går mere end 2cm udover skoens aftryk – udstyret må ikke være til gene for andre skytter. Endvidere må der bruges »limb savers«, et stativ til kikkert/teleskop (kan efterlades på skydelinien, hvis
det ikke er til ulempe for andre skytter).
For alle divisioner er følgende udstyr ikke tilladt
[B3 11.3]
Ethvert elektronisk kommunikationsudstyr eller hovedtelefoner eller støjreducerende udstyrforan ventelinien, dog er brug af software der simpelt tillader skyttes at
plotte pilens placering i ansigtet, på samme måde som man ville gøre på papir, tilladt. Software der hjælper med sigteindstilling må ikke bruges på noget sted i skyBueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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deområdet (hvilket betyder hverken foran eller bagved ventelinien helt op til tilskuerområdet).
8.6

Skydning

8.6.1
8.6.1.1
8.6.1.2

Hver skytte skal skyde sine pile i serier på 3 pile. Med mindre andet er specificeret.
Skydningen skal foregå i én retning.
I eliminationsrunder vil proceduren være:
• 1/16 elimination: Først skyder damerne deres runde som bedst af 5 set af 3 pile
mod 16 måtter, derefter skyder herrerne deres matcher mod de samme måtter. 4
måtter fjernes fra hver af skiveliniens ender, så der bliver 8 måtter tilbage midt på
banen.
• 1/8 elimination: Først skyder damerne mod de 8 måtter, derefter skyder herrerne
mod de samme måtter. De to midterste måtter flyttes derefter til hver sin ende af
skivelinien, så der bliver et mellemrum mellem de to sæt på hver 4 måtter.
• Hvis det bliver nødvendigt, at damer og herrer skyder på samme tid, må antallet af
måtter fordobles. Efter afslutningen på hver fase, skal der være et ophold af passende varighed.
I finalerunder vil proceduren være:
• 1/4 finaler: De tilbageværende 8 damer og 8 herrer tager plads ud for de respektive skiver på henholdsvis venstre og højre side af mellemrummet, og de skyder deres runde som som bedst af 5 set af 3 pile på samme tid. Herefter fjernes de yderste 4
måtter.
• Semifinaler: De tilbageværende 4 damer og 4 herrer tager plads ud for skiverne
til venstre og højre for mellemrummet og skyder deres matcher (4) samtidig.
• Finaler om 3. og 4. pladser afvikles som ovenfor.
Match om guldmedalje: Først skyder damerne deres finale som bedst af 5 set af 3
pile, derefter skyder herrerne deres finale som bedst af 5 set af 3 pile.
• Efter hver fase skal der være et ophold af passende varighed.
I hold konkurrencer skydes serie af 6 pile (to per skytte) hvert hold har to trippel
ansigter, et center per pil.
Der er tidsbegrænsning for skytten til at skyde en serie på tre pile.
Den maksimale tid, det er tilladt en skytte at bruge til at skyde en serie på 3 pile, er
2 minutter.
En pil, som er skudt før eller efter den tildelte skydetid eller i forkert orden, skal
betragtes som en del af pågældende serie, og det vil bevirke, at skytten mister den
højest tællende pil i pågældende serie, hvor den skal noteres som en forbier.
En pil, som er skudt på skydebanen efter at skydelederen officielt har afsluttet
træningsperioden på skydebanen, (efter at træningspilene er trukket), eller under
ophold mellem afstande eller runder, vil medføre, at skytten mister den højest scorende pil i næste tællende serie.
I tilfælde af udstyrsfejl skal skytten tilkalde en dommer. Ekstra tid (op til 15 minutter) kan gives til at foretage nødvendig reparation eller udskiftning af udstyr. Skytten skal skyde det manglende antal pile ved først givne lejlighed under en dommers

8.6.1.3

8.6.1.4
8.6.2
8.6.2.1
8.6.2.2
8.6.2.3

8.6.2.4

[B3 12.1]
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opsyn.
Ingen udstyrsfejl må på noget tidspunkt sinke skydningen mere end 15 minutter.
I tilfælde hvor en skytte er ude af stand til at fortsætte skydningen på grund af et
uventet medicinsk/fysisk problem opstået efter starten af skydningen, tillades op til
15 minutters lægelig undersøgelse og/eller hjælp for at fastslå om skytten kan fortsætte eller ej. Skytten skal skyde manglende pile snarest muligt under en dommers
opsyn men har maksimalt 15 minutter til at skyde de manglende pile.
I Indendørs Matchrundes eliminationer og finaler gives der ikke ekstra tid ved
udstyrsfejl og/eller medicinsk problem, men skytten har ret til at forlade skydelinien
for at rette fejle eller udskifte pågældende udstyr og derefter vende tilbage til skydelinien for at skyde manglende pile, hvis skydetiden tillader det. Sker dette for et
holdmedlem under holdskydningen, kan andre holdmedlemmer skyde i mellemtiden.
Den score der opnås af individuelle bueskytter eller hold, som sidder over eller som
har mistet en match, kan ikke noteres De vil gå videre til næste runde. De kan træne
på træningsbanen eller på en del af skydebanen, som ikke er i brug, så de skyder i
samme retning og rytme som under konkurrence.
Indendørs Matchrundes holdskydning: Hvis en af holdets tre skytter skyder en pil
før eller efter de relevante signaler for skydeperiodens start og slut, vil denne pil
tælle med som en del af den serie, og det vil bevirke, at holdet mister seriens højest
tællende pil, der skal markeres som en forbier.
Skytten må ikke løfte sin buearm til start førend startsignal er givet.
Bortset fra invaliderede personer, skal skytter skyde fra stående stilling og uden
støtte, med kroppen direkte over skydelinien.
En pil må under ingen omstændigheder skydes om.
En pil kan betragtes som ikke skudt:
• hvis den falder ned eller er fejlskudt, og en del af skaftet ligger inde i området,
som markeres af 3 meter linien, og forudsat at pilen ikke er sprunget tilbage;
• hvis måtten vælter (til trods for at den har været fastgjort til dommernes tilfredshed). Dommerne vil træffe de forholdsregler, de finder nødvendige, og sørge for tilstrækkelig tid til skydning af det relevante antal pile. Hvis måtten kun glider ned, er
det op til dommerne at afgøre, hvilke forholdsregler der skal tages.
Når en skytte står på skydelinien, må skytten modtage ”ikke elektronisk” trænerhjælp fra holdledelsen, forudsat at dette ikke forstyrrer andre skytter.
I Indendørs Matchrundes holdskydning må et holds 3 skytter og deres træner hjælpe
hinanden mundtligt, enten de er på skydelinien eller ej. Under holdets skydning må
træneren kun vejlede fra trænerboksen.
Alle prøveskud skal skydes under skydelederens kontrol, og pilene skal ikke noteres.

8.7

Skyderækkefølge og tidskontrol

8.7.1
8.7.1.1

Hver skytte skal skyde på sit eget ansigt eller tripel ansigt.
Når 4 skytter skyder parvis og to skytter skyder ad gangen, skal de skyde mod hver
sit ansigt i følgende rækkefølge: AB-CD; CD-AB; AB-CD; osv.
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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Skytte A skyder mod venstre ansigt og skytte B mod højre ansigt. Skytte C skyder
mod venstre ansigt og skytte D mod højre ansigt.
Når 40 cm ansigter og 40 cm tripel ansigter er monteret i to højder, skal skytte A
skyde mod øverste venstre ansigt og skytte B mod øverste højre ansigt. Skytte C
skal skyde mod nederste venstre ansigt og skytte D mod nederste højre ansigt.
Er en måtte monteret med 2 stykker 40 cm lodret tripel ansigter skal skytte A skyde
mod venstre række og skytte B mod højre række. Monteres 3 lodrette tripel ansigter
på samme måtte, kan 3 skytter skyde samtidig mod hver sit ansigt. Bruges der 4
lodrette tripel ansigter på en måtte, skal skytte A skyde mod første række, skytte B
mod tredje række, skytte C mod anden række og skytte D mod fjerde række.
(For montering af ansigter indendørs: Se siderne 29og 30).
I Indendørs Matchrunde for hold monteres to trippel ansigter til hvert hold. Når der
bruges trekant trippel ansigter skal centeret for de nedre ansiger være 130cm over
gulvet.
Hvert holdmedlem kan skyde sine to pile i en vilkårlig rækkefølge, hver pil i forskellig score zone.
Når der skydes mod tripel ansigter, skyder hver skytte sine pile i selvvalgt orden, én
pil mod hvert af ansigtets tre små ansigter.
Skyderækkefølgen kan ændres midlertidigt, hvis der skal skiftes en streng eller
foretages væsentlige justeringer ved udstyr. Hvis en skytte får behov for at afhjælpe
udstyrsfejl, medens han står på skydelinien, kan han træde tilbage og samtidig tilkalde en dommer ved hjælp af flaget eller andet til formålet fremlagt udstyr. Dommerne, som har godkendt, at skytten var berettiget til at forlade skydelinien, vil
træffe aftale med skydelederen, så skytten kan skyde de manglende pile i serien, før
der gives signal til at gå frem til markering. Årsagen bekendtgøres over højttaleren.
Foranstående er gældende undtagen i forbindelse med eliminations- og finalerunder
i Indendørs Matchrunder.
Uanset om andet måtte være anført ovenfor, så kan skytter ændre skydeposition
efter aftale mellem alle skytter på måtten og en dommer underettes før afstanden
begyndes
Ved WA Indendørs Mesterskaber:
[B3 13.1.1]
I kvalifikationsrunden, hvor 4 skytter skyder mod samme skive (måtte), skyder 2
skytter samtidig mod hver sit lodrette tripel ansigt. Der skydes serier à 3 pile.
I indendørs matchrunder for individuelle:
• I eliminationsrunder skyder 2 skytter mod samme skive (måtte), og de skyder
samtidig mod hver sit lodrette tripel ansigt.
• I finalerunder vil der kun være en skytte pr. skive (måtte), og skytterne skiftes til
at skyde mod hver sit lodrette tripel ansigt.
• I eliminations- og finalerunder 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. Højre/venstre position for skytterne for resten af
matcherne skal følge seedning diagrammet. Skive opstillingen der skal bruges til
hver match, bestemmes af arrangøren.
• I enkeltmatcher med skiftende skydning bestemmer højest placerede skytte i kvalifikationsrunde rækkefølgen i første serie. Herefter starter den skytte med samlet
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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laveste pointal i næste serie. Ved lige starter den skytte som skød første pil i første
serie, næste serie.
En tabt match er en match hvor en skytte ikke er mødt op når skyderækkefølgen
bliver besluttet (når der skydes alternerende) eller i hvilken en skytte ikke er mødt
op når skydningen begynder (når der skydes simultant/samtidigt). Skytten som er
mødt op ved starten af matchen, vil blive erklæret som vinder.
Indendørs Matchrundes holdskydning
[B3 13.22]
• Begge hold vil begynde sin matchserie med holdets 3 skytter bag 1 meter linien.
Først når skydelederen har startet matchen og tidtagningen, må første skytte krydse
1 meter linien.
• I eliminations- og finalerunder bestemmes holdets højre/venstre position af seedning diagrammet. I den første par opstilling vil holdet på den øverste linie skyde fra
matchens venstre standplads. Den aktuelle fordeling på skiverne bestemmes af arrangøren.
• Der skal være to søjler af lodrette trippel ansigter eller 2 trekant trippel ansigter –
se 8.7.1.5, et center for hver af holdets seks pile. Hvert holdmedlem vil skyde en pil
per center efter eget valg.
• Holdets tre deltagere skyder hver to pile i en selvvalgt orden.
• Én skytte skal tage plads på skydelinien, mens holdets to andre skytter forbliver
bag 1 meter linien. På intet tidspunkt må der være flere end én af holdets skytter
foran 1 meter linien.
• Skytter i kørestol kan forblive på skydelinien hele tiden. De tilkendegiver, at de
er færdige med at skyde ved at lægge deres bue på knæene.
• Skytter må ikke tage pile op af deres kogger, før de har indtaget deres plads på
skydelinien.
• Overtrædelse af holdskydningens regler vil blive straffet i henhold til specifikationerne i artikel 8.10.
En tabt match er en match hvor et hold ikke er mødt op når skyderækkefølgen bliver besluttet (når der skydes alternerende) eller i hvilken et hold ikke er mødt op når
skydningen begynder (når der skydes simultant/samtidigt). Holdet som er mødt op
ved starten af matchen, vil blive erklæret som vinder.
Indendørs Match runde, hold finaler (når holdene skyder skiftevis)
• Begge hold vil starte hver serie med deres tre skytter bag 1 meter linien.
• Det højest rangerende hold efter kvalifikationsrunden, bestemmer hvem der starter
i første serie. Holdet med den laveste sammenlagte score vil starte i næste serie.
Hvis holdene er lige, starter det hold som startede matchen.
•Når det første hold har skudt tre (3) pile – en pil pr skytte og skytten er tilbage over
1 meter linien, stoppes holdets tid og der vises resterende tid.
•Når scoren af den sidste pil (træffer anerkendt af dommer) fra første hold, starter
klokken for andet hold, og dennes første skytte må træder over 1 meter linien.
•Ovenstående gentages indtil holdene har skudt deres seks (6) pile eller tiden er udløbet.
Tidsbegrænsning
[B3 13.4]
20 sekunder er den tid, der er tillad en skytte at bruge til at skyde en pil, når der
skydes Match Runde med skiftene skydning.
40 sekunder er den tid, det er tilladt en skytte at bruge til skydning af én pil, når
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skytter skiftes til at skyde i Indendørs Matchrundens matcher, til afgørelse af ligestilling, eller til at skyde en manglende pil.
1 minut er den tid, et hold har til at afgive 3 pile under Indendørs Matchrunders
holdskydning, når ligestilling skal afgøres.
2 minutter er den tid, en skytte har til at afgive en serie på 3 pile. eller den tid et
hold har til at skyde seks (6) pile ved indendørs Match Runde
Skydetiden kan under ingen omstændigheder udvides.
Visuelle og akustiske tidskontrol.
Når skydningen kontrolleres ved hjælp af lys
RØDT Skydelederen giver et dobbelt lydsignal som signal til, at skytterne (A, B,
eller AB, CD, hvad der nu passer) alle skal tage plads på skydelinien (undtaget herfra er Indendørs Matchrundes holdskydning).
GRØNT Når lysene 10 sekunder senere skifter farve, giver skydelederen samtidig
et enkelt lydsignal som signal til skydningens begyndelse.
GULT Gult lys tændes, når der kun er 30 sekunder tilbage. Undtagen ved finalerunderne i indendørs Match Runde finaler med skiftende skydning.
RØDT Rødt lys betyder, at skydetiden (se artikel 8.7.8) er udløbet, og et dobbelt
lydsignal betyder, at al skydning skal standse, også i tilfælde hvor ikke alle pile er
skudt. Alle skytter, som endnu måtte befinde sig på skydelinien, skal trække sig tilbage bag ventelinien. Næste hold skytter vil nu gå frem og tage plads på skydelinien og afvente Grønt lys, som nævnt ovenfor, som signal til skydningens begyndelse. Hele proceduren gentages som ovenfor, til alle har skudt. Når Rødt lys tændes
efter en serie på 3 pile eller på 6 pile (3x2 pile i holdskydning) i overensstemmelse
med den runde, der skydes, vil et tredelt lydsignal være signal til markering.
Når skydningen kontrolleres ved hjælp af plader: Det vil være nødvendigt med to
plader i mellemrummet, så samme side (gul eller en grøn) kan vises samtidig mod
begge sider. Den gule side vil blive vendt mod skytterne som advarselssignal, når
der kun er 30 sekunder tilbage af skydetiden. Pladernes grønne side er vendt mod
skytterne på alle andre tidspunkter.
Når som helst skydelinien er forladt af alle skytter, der har skudt deres pile før
udløbet af skydetiden, skal der straks gives behørigt signal til skift på skydelinien
eller til markering.
Ingen skytter må træde frem på skydelinien førend det rette signal er givet.
10 sekunder er den tid, skytterne har til at forlade og næste hold til at tage plads på
skydelinien ved begyndelsen af hver serie, og dette vil, som nævnt ovenfor i artikel
8.7.4.1, ske ved afgivelse af et dobbelt lydsignal og rødt lys.
Når der skydes match med skiftende skydninger (finalerunder) vil hver gå frem til
skydelinien ved 10 sek. klarsignalet. Ved udløbet af 10 sekunders perioden vil der
blive givet et enkelt lydsignal til start af 20 sekunders perioden for første skytte i
matchen Så snart pilen er afgivet og resultatet er markeret, starter den anden skyttes
20 sekunders periode til afgivelse af en pil. Matchens skytter vil skiftes til at skyde
jfr. nedtællingsuret og lyssignalet, indtil hver af dem har skudt 3 pile.
Når der skydes enkelte matcher med skiftende skydninger vil begge matchens
skytter tager plads på skydelinien. Ved udløbet af 10-sekunders perioden vil der
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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blive givet et enkelt lydsignal til start af 20-sekunders perioden for første skytte. Så
snart pilen er afgivet og resultatet er markeret, starter den anden skyttes 20sekunders periode for afgivelse af en pil. Matchens skytter vil skiftes til at skyde således, indtil hver af dem har skudt 3 pile. Foranstående kan arrangeres ved guldmedalje matchen ved WA's mesterskaber.
Hvis skydningen af en eller anden grund har været afbrudt under en serie, skal
skydetiden justeres som følger:
40 sekunder (eller 20 sekunder) pr. pil vil blive tildelt i individuel indendørs Match
runde.
Ved indendørs Match runder for hold gives der tyve (20) sekunder pr. pil. Skydningen genoptages fra skydelinien.

8.8

Markering

8.8.1

Der skal være markører i et tilstrækkeligt antal til at sikre, at der vil være en for
hver skive.
Markørerne kan være skytter, når der er flere end én skytte pr. skive. Der skal
udpeges en markør på hver skive.
Markering skal ske efter hver serie på tre pile.
Markører skal notere hver enkelt pils værdi i faldende orden på skydesedlen, efterhånden som skytten, de tilhører, nævner dem. De øvrige skytter på skiven skal
kontrollere de værdier, der nævnes for de enkelte pile. I tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.
En fejl på scorekortet, opdaget før pilene trækkes, kan rettes hvis alle skivens skytter er enige. Korrektioner skal signeres af alle skytter på skiven. Alle øvrige rettelser skal signeres af en dommer.
I indendørs match runder, eller hvis der kun er en skytte på skiven, skal markeringen kontrolleres af en konkurrent. I tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes
den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.
I hver indendørs match runde kan en skytte score maksimum 30 points. Skytten
med det højeste antal points i runden vil få 2 set points; hvis skytterne står lige vil
de hver få 1 set point
Så snart en skytte har opnået 6 set points (6 af 10 mulige) er skytten vinderen af
settet og der skydes ikke flere runder
I indendørs matchrunder for hold vil resultaterne blive lagt sammen for holdets 6
pile. Enhver af holdets skytter kan gå frem til markering, men kun én fra hvert hold
nævner pointene. Markeringen kontrolleres af en fra modstandernes hold. I tilfælde
af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer som vil give den endelige afgørelse.
I skiveskydning kan en skytte anmode sin holdkaptajn, eller en af skytterne på
samme skive, om at markere og trække sine pile, forudsat at skytten selv ikke går
frem til skiven (eksempelvis skytter med handicap).
En pil skal markeres i overensstemmelse med skaftets position i ansigtet. Hvis skaftet berører to farver eller en delelinie mellem to markeringsområder, skal denne pil
noteres for den højeste værdi for de berørte markeringsområder.
Hverken pile, ansigt eller måtte må berøres, før alle pile på måtten er noteret.
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Hvis der er flere end det tilladte antal pile i ansigt eller på gulvet i skiveområdet,
skal kun de tre (eller 6) laveste i værdi noteres. Hvis en skytte (et hold) findes skyldig i at gentage dette, kan skytten (holdet) diskvalificeres.
Når der bruges tripel ansigter, må pilene skydes i enhver orden, men hvis flere end
1 pil sidder i samme markeringsområde, vil begge (eller alle) tælle med som en del
af serien, men kun den laveste værdi noteres. Den anden pil (andre pile) i samme
lille ansigt vil tælle som forbier(e). Alle pile, som træffer uden for Blå 6 markeringsområdet, skal noteres som forbier.
Hvis der mangler et stykke af et ansigt, inklusive en delelinie eller et stykke, hvor
to farver mødes, eller hvis en delelinie er blevet misdannet af pilens tryk, da skal en
tænkt, buet linie bruges til bedømmelse af enhver pil, som har ramt sådan et område.
Alle pilehuller skal afmærkes på passende måde hver gang, der markeres og trækkes pile.
Pile, der er gået ind i måtten, så de ikke kan ses i ansigtet, kan kun markeres af en
dommer.
En pil, der rammer
- skiven og springer tilbage, skal markeres i overensstemmelse med dens mærke i
ansigtet, forudsat at alle tidligere huller er blevet mærket, og forudsat at et umærket
hul eller mærke kan identificeres.
• Når en afspringer forekommer, skal vedkommende skytte skyde serien færdig og
blive stående på skydelinien og tilkalde en dommer.
• Når alle skytter på skydelinien er færdige med at skyde seriens 3 pile, eller når
skydetiden er udløbet, hvad der nu er relevant, skal skydelederen afbryde skydningen. Skytten med afspringeren vil gå frem til skiven sammen med en dommer,
som bedømmer træfstedet, noterer sig pilens værdi, afmærker hullet og senere tager
del i markeringen af pågældende serie. Den afsprungne pil skal efterlades bag skiven, indtil serien er markeret. Når banen igen er klar, vil skydelederen give signal
til skydningens fortsættelse.
- skiven og hænger ned fra den, forpligter skytten eller skytterne på dén skive til at
standse skydningen og tilkalde en dommer. Når de øvrige skytter på skydelinien har
fuldendt den pågældende serie, vil en dommer sammen med skytten gå frem til skiven. Dommeren vil notere sig pilens værdi, fjerne pilen, mærke hullet og efterlade
pilen bag skiven. De pile, som skytten (skytterne) på pågældende skive mangler at
skyde, skal skydes før skydelederen giver signal til genoptagelse af almindelig
skydning. Vedkommende dommer skal deltage i markeringen af pågældende serie.
- skiven og går helt igennem, skal noteres for samme værdi som det hul, den efterlod i ansigtet, forudsat at alle tidligere huller var mærkede og at et umærket hul
kan identificeres.
- En pil på gulvet i skydebanen eller bag skiven, og som påstås at være en afspringer eller et gennemskud, skal efter dommerens (dommernes) opfattelse først
have ramt skiven. Er der flere end et hul/mærke i ansigtet efter en afspringer eller et
gennemskud, da vil den laveste værdi af disse blive tildelt skytten.
- en anden pil i nocken og bliver siddende deri, skal noteres for samme værdi som
den ramte pil.
Bueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0
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- en anden pil, og derefter ansigtet efter at være prellet af, skal markeres, som den
sidder i ansigtet.
- en anden pil og springer tilbage, skal noteres for samme værdi som den ramte pil,
forudsat at denne kan identificeres.
- en anden skive end skyttens egen, skal betragtes som en del af pågældende serie,
og den skal markeres som en forbier.
En forbier (misser) noteres som M i scorekortet.
En pil fundet på gulvet mellem skydelinien og skiverne eller bag skiverne der ønskes behandlet som afhopper eller gennemskud, skal bevidnes af en dommer at den
har ramt skiven I tilfælde af at der er flere umærket huller i ansigtets scoresoner,
skal skytten tilskrives det hul med den laveste score værdi.
• Under Indendørs Matchrunde vil afspringere, gennemskud eller hængende pile
ikke standse konkurrencen.
Efter hver markering skal skydelederen sikre sig, at der ikke er efterladt pile i skiverne, før der gives signal til fortsat skydning.
Skulle dette alligevel ske ved et uheld, skal skydningen ikke afbrydes. En skytte
kan skyde denne serie med andre pile, eller han kan skyde den, når afstanden er afsluttet. Under sådanne omstændigheder skal en dommer deltage i markeringen efter
serien, så han kan sikre sig, at de pile, som var glemt i skiven, konfereres af med
dem, der ér noteret på skyttens skydeseddel, før nogen pil trækkes.
Hvis en skytte glemmer sine pile, f.eks. på gulvet i skiveområdet, kan han skyde
med andre pile, hvis han meddeler det til en dommer før skydningen.
Skydesedler skal underskrives af markør og skytte som tegn på, at skytten godkender de enkelte piles værdier, den totale sum, antallet af 10’r og antallet af 9’r.
Hvis markøren deltager i skydningen, skal hans skydeseddel underskrives af en anden skytte på samme skive.
Arrangøren skal ikke acceptere eller registrere skydesedler, der ikke er underskrevet, eller hvor den samlede sum , antal 10’er og antal 9’er ikke er angivet.
Arrangøren er ikke forpligtiget til at kontrollere skydesedlens sammentælling, men
opdager arrangøren en fejl på en skydeseddel skal han rettet resultatet og det vil være det endelige resultat. En eventuel rettelse af skydesedlens sammentælling skal
ske inden det næste trin i konkurrencen.
Bruges der elektronisk skydeseddel, skal der også føres en papirskydeseddel. Er der
forskel mellem den elektroniske skydeseddel og papir skydesedlen, så er det papirskydesedlen, der er gældende.
I eliminations runder og finaler skal begge skytter underskrive skydesedlerne og
godkender dermed de enkelte pileværdier, den totale sum, antal 10’er, antal 9’er og
resultatet af matchen
I tilfælde af ligestilling skal resultatordenen afgøres på følgende måde:
Ligestilling i alle runder afgøres, bortset fra de nedenfor i artikel 8.8.5.2 nævnte,
således:
Individuelle og hold:
• Største antal 10’ere; (inder 10’er ved kombinationstrippel til compound)
• Største antal 9’ere;
• Er resultaterne stadig lige, erklæres skytterne for lige; men til placeringsformål,
f.eks. opstilling i eliminationsrundens matchdiagram, afgøres placeringen ved ”plat
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eller krone” kast mellem dem, som står lige.
Ligestilling i forbindelse med adgang til eliminationsrunder, fortsat adgang fra et
trin i konkurrencen til det næste, eller for afgørelse af placering i medaljerunder efter finalematcher, vil shoot off til afgørelse af stillingen ske (uden hensyn til 10’ere
og 9’ere) således:
Individuelle:
• Der skydes en enkelt shoot off pil om bedste resultat - nærmest centrum.
• Successive enkelte shoot off pile nærmest centrum, indtil ligestillingen er afgjort.
• Ved skiftende skydning vil den skytte, der startede matchen starte shoot-off’en.
• Hvis begge skytter ikke rammer scorezonen, skydes en pil mere.
• Tidsbegrænsningen for skytten til at skyde en pil er 40 sekunder ved samtidig
skydning og 20 sekunder ved skiftende skydning.
Hold:
• Der skydes en serie på 3 pile (en fra hver deltager) som shoot off om bedste resultat.
• Er stillingen stadig uafgjort, vinder holdet med en pil nærmest centrum.
• Er stillingen endnu uafgjort, vil andenpilen (eventuelt tredje pilen) nærmest centrum bestemme vinderen.
• Om nødvendigt vil successive 3 pile (en fra hver af holdets skytter) om resultat
afgøre stillingen, eventuelt fulgt af pilen nærmest centrum indtil stillingen er afgjort.
• Ved skiftende skydning skyder det hold, der startede først i matchen også først i
shoot-off’en.
• Ved skiftende skydning, sker skiftet mellem holdene, når hver af holdets medlemmer har skudt en pil.
• Tidsbegrænsningen for hold shoot off skal være 1 minut
Til shoot off på vertikale triple ansigter, skal der skydes mod det midterste center.
Bruges trekant triple, skal der skydes mod det øverste center
Skytterne skal blive på banen indtil officiel information om shoot off er givet. En
skytte som ikke er tilstede og deltager i annonceret shoot off vil blive erklæret taber
af shoot off’en.
Ved afgørelse af ligestilling til deltagelse i eliminationsrunden afhænger af hvilke
ansigter der er brugt i kvalifikationsrunden. Proceduren er som følger:
Shoot offs for individuelle skal det samme ansigt (A_B_C_D) og type (40cm.;
40cm. triple eller 60cm) benyttes som skytten har benyttet under kvalifikationsrunden. Bruges vertikale triple ansigter, skal der skydes mod det midterste center. Bruges trekant triple, skal der skydes mod det øverste center. Hvis dette ikke er muligt
skal en eller flere måtter stilles op med maksimalt 2 ansigter på hver måtte til maksimum 2 skytter på hver måtte.
For hold shoot off skal der være en måtte per hold.
Bruges der trekant triple ansigt, skal holdet have et ansigt hvor de nederste centre er
130cm. over gulvet.
Bruges lodret triple ansigter, skal et ansigt monteres horizontalt, med center 130 cm
over gulvet.
Hvert holdmedlem har sit eget center på ansigtet, og de bestemmer selv hvilket cenBueskydning Danmark kap. 8 2018 v1.0

20
8.8.5.4
8.8.5.5

8 : INDENDØRS SKIVESKYDNING
ter de vil bruge.
Indplacering vil følge ovenstående procedure, men de deltagere, som er elimineret
under Indendørs Matchrunder med ens resultater, vil få ens placering og dermed
samme position (uden hensyn til 10’ere og 9’ere).
Senest 8 dage efter et stævnes afholdelse skal arrangøren indsende stævnerapport
og 1 eksemplar af resultatlisten til forbundets sekretariat. Der sendes endvidere eller
udleveres 1 eksemplar af resultatlisten til hver forening, der har haft deltagende
skytter. Resultatlisten kan også gøres tilgængelig via Internettet, hvorfra foreningerne selv kan hente den. Deltagende foreninger kan dog altid, inden de forlader
stævnet, bede om at få resultatlisten udleveret eller tilsendt.

8.9

Skydekontrol og sikkerhed

8.9.1
8.9.1.1

Arrangøren skal udpege en skydeleder
Når som helst det er muligt, skal skydelederen være en dommer. Han skal ikke
deltage i skydningen
Arrangøren kan efter eget skøn udpege assistenter, der kan hjælpe skydelederen
med gennemførelse af hans pligter.
Skydelederen skal fastsættelse og gennemførelse af ethvert rimeligt sikkerhedskrav,
han finder nødvendigt. Skydelederens pligter skal omfatte følgende:
Kontrollere skydningen, styring af skydetid for serierne og den rækkefølge, i hvilken skytterne skal tage plads på skydelinien.
Kontrollere brugen af højttalerudstyr, fotografers aktiviteter, etc., således at skytterne ikke forstyrres.
Sikring af, at tilskuere forbliver bag baneområdets afspærring.
En serie lydsignaler på ikke under fem skal gives, når al skydning straks skal indstilles. Har skydningen af en eller anden grund været indstillet under en serie, er et
enkelt lydsignal tegn til, at skydningen genoptages.
Hvis en skytte ankommer efter at skydningen er startet, vil vedkomne miste det
antal pile som allerede er skudt, medmindre dommerformanden, eller dennes stedfortræder finder det bevist at forsinkelsen skyldes omstændigheder som var uden
for skyttens kontrol. I dette tilfælde vil skytten få lov til at skyde de manglende pile
efter at distancen er færdig skudt. Men under ingen omstændighed mere end 12 pile. Det er ikke muligt at skyde manglende pile i eliminations og finale runder.
Ingen skytte må trække sin bue, med eller uden pil, eller i Indendørs Matchrundes
holdskydning tage en pil op af sit kogger, medmindre han står på skydelinien. Hvis
der bruges en pil, skal skytten sigte mod skiverne efter at have sikret sig, at området
såvel foran som bag skiverne er frit.
Hvis en skytte, som trækker sin bue med pil på før skydningens begyndelse eller
under et ophold mellem afstande, slipper en pil med eller uden vilje, skal den højest
tællende pil i næste serie ikke tælles med
Markøren skal gøre et notat herom på skyttens skydeseddel og notere værdien af
alle træffere i pågældende serie (på 3 eller 6 pile, hvad der er relevant), men den højest tællende pil skal diskvalificeres. Sådanne handlinger skal signeres af en dommer og pågældende skytte.
Når der foregår skydning, må kun skytter, der er i tur til at skyde, være på sky-
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delinien.
Alle andre skytter skal forblive bag ventelinien med deres udstyr. Når en skytte har
skudt sine pile, skal han øjeblikkelig trække sig tilbage bag ventelinien, men han
kan efterlade sit teleskop på skydelinien mellem serierne, hvis dette ikke er til
ulempe for andre skytter.
I Indendørs Matchrundes holdskydning må kun én af holdets skytter være på skydelinien ad gangen for at skyde, de to andre holdskytter skal vente bag 1 meter linien,
til han har trukket sig tilbage bag 1 meter linien. (undtaget er skytter i kørestol).
Ingen skytte må berøre en anden skyttes udstyr uden sidstnævntes tilladelse. Alvorlige tilfælde kan medføre sanktioner.
Rygning, incl brug af elektroniske cigaretter, er ikke tilladt i og foran skytternes
område.
Når en skytte spænder sin bue, må han ikke bruge en teknik, som, efter dommernes
opfattelse, kan medføre at en pil, hvis den ved et uheld slippes, flyver ud over sikkerhedsområdet eller passerer sikkerhedsforanstaltninger (net, skærm, etc.). Hvis
skytten fremturer i brugen af en sådan teknik, kan dommerformanden og/eller skydelederen af sikkerhedsmæssige grunde anmode ham om øjeblikkelig at standse sin
skydning og forlade banen.
Strafbestemmelser

[B3 15.1]

Beskrevet herunder er en sammenfatning af de straffe og/eller sanktioner skytter
kan idømmes når regler brydes eller betingelser ikke følges. Tillige med konsekvenser for skytter og officials.
Udtagelse, diskvalifikation
[B3 15.1.1]
Bueskytter kan ikke udtages til at deltage i WA arrangementer, hvis de krav, som
fremgår af artiklerne 5.3 (udtagelsesregler), 5.4 (Medicinske bestemmelser) og
2.9.5 ikke kan imødekommes.
En deltager, som findes skyldig i at bryde en hvilken som helst af ovennævnte regler, kan udelukkes af konkurrencen, og han vil miste enhver position, han måtte have opnået.
En skytte kan ikke udtages til deltagelse i et WA mesterskab, hvis hans medlemsorganisation ikke imødekommer kravene i WA Book 1, Art. 3.7.2 (betalt WA medlemskab, gyldig sygesikring, m.m.).
Hvis en skytte findes at deltage i en af de i artikel 6. nævnte WA klasser, og han
ikke opfylder klassens krav, vil han blive udelukket fra konkurrencen og miste enhver position, han måtte have opnået.
En deltager, som findes skyldig i doping i henhold til bestemmelserne i WA Book
1, Appendiks 5, udsætter sig for sanktioner (Appendiks 5, artikel 10):
• Uanset et medlemsforbunds sanktioner, vil WA annullere opnåede resultater i
konkurrencen, og enhver præmie eller medalje, som måtte være tildelt, skal returneres til WA's kontor, på grund af den unfair fordel, vedkommende havde opnået
over for andre deltagere.
• Hvis deltageren har skudt i en holdkonkurrence og findes at have overtrådt AntiDopin reglerne under et stævne, vil holdet blive diskvalificeret fra stævnet.
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• I tillæg hertil træder sanktionerne i WA Book 1, Appendiks 5, Art. 9-10-11 i kraft.
• En deltager, som er suspenderet på grund af doping-forseelser, må ikke deltage i
nogen WA konkurrence, som er organiseret af WA eller af et af dettes medlemsforbund, før udløbet af suspensionsperioden (Appendiks 5 artikel 10.3).
Enhver deltager, som findes at bruge udstyr, der er i modstrid med WA's regler, kan
få sit resultat diskvalificeret.
En deltager eller et hold, som gentagne gange findes skyldig i at skyde flere end det
tilladte antal pile pr. serie, risikerer at få deres resultat annulleret
Hvis det bevises, at en skytte med vilje har overtrådt en hvilken som helst regel,
kan han dømmes uberettiget til at deltage og udelukkes fra konkurrencen, og han vil
miste enhver position, han måtte have opnået.
Når en skytte trækker sin buestreng for at afgive en pil, må han ikke bruge en teknik, som, efter dommernes mening, kan få pilen til at flyve ud fra sikkerhedsområdet eller over sikkerhedsarrangementet (net, mur, vold, etc.), hvis skytten ved
et uheld slipper strengen. Hvis skytten fremturer i brugen af en sådan teknik, vil han
af sikkerhedsmæssige grunde øjeblikkelig af dommerformanden og/eller skydelederen blive bedt om at standse skydningen og forlade banen.
Tab af piles markeringsværdi
[B3 15.2]
En skytte, som ankommer efter skydningens start, skal miste det antal pile, som
allerede er skudt, medmindre skydelederen er overbevist om, at årsagen til skyttens
forsinkelse lå uden for dennes kontrol.
En skytte, som efter en udstyrsfejl ikke er i stand til at reparere sit udstyr i løbet af
15 minutter, vil kun få tilladelse til at skyde det antal pile, som kan skydes inden for
15 minutter af en ordinær skydetid for manglende pile, og han vil miste det antal pile, han ikke har været i stand til at skyde.
En pil, som skydes før eller efter den tilladte skydetid, eller ude af orden, vil blive
betragtet som en del af den pågældende serie, men skytten vil miste den højest tællende pil i denne serie, skal markeres som en forbier. Overtrædelsen vises af dommeren ved at der hæves et rødt kort.
En pil, som er skudt på skydebanen efter at skydelederen officielt har afsluttet
træningsperioden, (efter at træningspile er trukket), eller under et ophold mellem
afstande eller runder, vil medfører at skytten fratrækkes den højest tællende pil i
næste tællende serie. Overtrædelsen vises af dommeren ved at der hæves et rødt
kort.
Hvis en af de tre holdmedlemmer i Indendørs Matchrundes holdskydning skyder en
pil før eller efter de relevante signaler, som starter og slutter tidsperioden, vil denne
pil tælle med som en del af serien, og det vil bevirke, at holdet mister den højest
tællende pil i serien, hvor den skal markeres som en forbier. Overtrædelsen vises af
dommeren ved at der hæves et rødt kort.
Hvis flere end det forventede antal befinder sig i skiven eller på gulvet i skydebanen, vil kun de tre laveste (eller seks (6)) i værdi blive markeret.
Hvis det ikke lykkes en skytte at skyde sine 2 pile i en serie på 6 vil antallet at ikkeskudte pile tælle med i denne serie og noteres som mis. Hvis det totale antal pile inklusiv alle ikke-skudte i hvilken som helst serie overstiger 6 gælder artikel 8.10.2.6
Når der bruges tripel ansigter, og flere end en pil er skudt i samme lille ansigt, vil
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begge (eller alle) pile tælle som en del af pågældende serie, men kun den laveste
værdi vil tælle
Hvis et hold skyder mere end det forlangte antal pile, før skytten returnerer over 1
meter linien, vil holdet miste den højest tællende pil. Overtrædelsen vises af dommeren ved at der hæves et rødt kort
En pil, som ikke rammer et markeringsområde, eller som rammer en anden skive
end skyttens eget, skal tælle som en del af serien, og den skal markeres som en forbier.
Holdrundens tidsstraf
[B3 15.3]
Hvis et holdmedlem krydser 1 meter linien for tidligt, vil dommeren vise gult kort,
eller tænde gult lys foran skydelinien som signal til, at skytten skal træde tilbage
bag 1 meter linien for at starte forfra, eller han erstattes af en anden skytte, der
mangler at skyde pile.
Hvis holdet ikke respekterer gult kort/lys, og skytten skyder sin pil, vil holdet miste
den højest tællende pil i serien
Samme procedure gælder, hvis et holdmedlem tager en pil op af koggeret, før han
står på skydelinien.
Advarsler
[B3 15.4]
Skytter, som gentagne gange er blevet advaret og som fortsætter med at bryde følgende WA regler, eller som ikke følger de (appellable) afgørelser og direktiver,
som fremsættes af dommere, vil blive behandlet i overensstemmelse med artikel
8.10.1.8 (8.9.4).
Rygning, incl brug af elektroniske cigaretter, er ikke tilladt i og foran skytternes
område (artikel 8.9.11).
Ingen skytte må røre en anden deltagers udstyr uden sidstnævntes tilladelse (artikel
8.9.5).
Ingen skytte må trække sin bue, med eller uden pil, hvis han ikke står på skydelinien (artikel 8.9.3).
Når skydning pågår, må kun skytter, som er i tur til at skyde, opholde sig på skydelinien (artikel 8.9.4).
En skytte må ikke løfte sin buearm, før startsignalet til tidsbegrænsningen er givet
(artikel 8.6.3).
Hverken pile, ansigt eller måtte må berøres, før alle pile på måtten er noteret. (artikel 8.8.2.1).
Når en skytte trækker sin buestreng, må han ikke bruge en teknik, som efter dommernes opfattelse kunne få en pil til at flyve ud over sikkerhedsområdet eller sikkerhedsarrangementerne (net, mur, vold, etc.), hvis den ved et uheld slippes (artikel
8.9.7).

Dommere og dommerpligter
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Dommerens opgave er at sikre at stævnet afvikles i henhold til reglerne samt i
retfærdighed over for alle skytter.
Der skal udpeges mindst 1 dommer for hver 10 skiver i skiveskydning,. Der skal
altid være mindst 1 dommer. Dommernes pligter er som følger:
- at kontrollere alle afstande og korrekt baneudlægning; ansigters og måtters dimensioner; at ansigternes centre er i korrekt højde over gulvet; at alle måtter har en ensartet hældning.
- at kontrollere alt nødvendigt baneudstyr;
- at kontrollere alle skytters udstyr før skydningens begyndelse (tid og sted skal
fremgå af program/invitation) og når som helst herefter under skydningen;
- at kontrollere skydeledelsen;
- at kontrollere markeringen;
- i samråd med skydelederen at behandle spørgsmål som opstår vedrørende skydningen;
- at behandle uoverensstemmelser eller appeller, som måtte opstå;
- i samråd med skydelederen at afbryde skydningen om nødvendigt på grund af
strømsvigt, alvorligt uheld eller lignende, men samtidig sikre, at hvert dagsprogram
gennemføres på dagen, hvis det overhovedet er muligt;
- at tage sig af relevante klager eller anmodninger fra holdkaptajner, og, hvor det er
muligt, træffe passende foranstaltninger. Fælles afgørelser skal træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Spørgsmål vedrørende skydeledelsen eller en skyttes opførsel skal forelægges dommerne uden unødvendig forsinkelse, og de skal i alt fald forelægges før præmieuddelingen. Dommernes, eller en eventuelt nedsat jurys, afgørelser er endelig.
Afgørelser truffet af en dommer under holdskydning, ved brug af gult kort, er
endelig.
Deltagere og officials skal rette sig efter WA's og Bueskydning Danmark's love og
bestemmelser, såvel som efter de afgørelser og direktiver, dommerne måtte finde
nødvendige at indføre. Kan det bevises, at en skytte bevidst har overtrådt en hvilken
som helst lov eller regel, kan dommerne dømme ham uberettiget til at deltage og
slette enhver position, han måtte have opnået.

8.12

Spørgsmål, appeller og uoverensstemmelser

8.12.1

I disciplinen indendørs skiveskydning skal enhver af skivens skytter henvise alle
spørgsmål om en pils markeringsværdi i ansigtet til en dommer, før der er trukket
pile.
Dommerens afgørelse er endelig.
En fejl på skydesedlen, opdaget før pilene er trukket, kan rettes, hvis alle skivens
skytter er enige om rettelsen. Rettelsen skal bevidnes og signeres af alle skytter på
skiven. Alle andre uenigheder vedrørende skrivning på en skydeseddel skal henvises til en dommer.
Hvis et ansigt bliver urimeligt medtaget eller på anden måde misdannet, eller hvis
der er andre klager over baneudstyr, kan en skytte eller hans holdkaptajn anmode
dommerne om at få det defekte udstyr repareret eller udskiftet.
Spørgsmål vedrørende skydeledelse eller en skyttes opførsel skal forelægges dom-

8.12.1.1
8.12.1.2

8.12.1.3
8.12.2
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merne inden konkurrencens næste trin.
Spørgsmål vedrørende dagligt bekendtgjorte resultater, skal forelægges dommerne
uden unødig forsinkelse, og det skal i alle tilfælde ske så tidligt, at der kan foretages
rettelser inden præmieuddelingen, eller inden næste trin i konkurrencen.

8.13

Appel

8.13.1

Hvis en skytte ikke er tilfreds med en dommerafgørelse, kan han, bortset fra det i
artikel 8.12.1 ovenfor nævnte, klage til appeljuryen (2.5), hvis en sådan er nedsat.
Klagen skal fremsættes før næste trin i konkurrencen (se artikel 8.12). Trofæer og
priser, som kan berøres af klager, må ikke uddeles, før juryen har truffet en afgørelse.
Juryafgørelser skal nedfældes på skrift og kopi afleveres til klageren, dommerformanden og arrangørkomitéen før konkurrencens næste trin begynder eller før præmieuddelingen

8.13.2

[B3 19.1]
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INDENDØRS ANSIGTER
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INDENDØRS TRIPEL ANSIGTER
60 og 40 cm - trekant og lodret
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SKIVEOPSTILLING INDENDØRS
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MONTERING AF ANSIGTER

1

2

4

A

B

A

C

B

C

Max 162 cm

A

3

A
B
C

Ansigt: 40 cm
3 skytter pr bane,
1 skyder ad gangen

Ansigt: 60 cm
3 skytter pr bane,
1 skyder ad gangen

5

6

A

B

C

D

B D

Ansigt: 40 cm
4 skytter pr bane,
2 skyder ad gangen
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Min 100 cm

130 cm
+/- 2 cm

Min 10 cm

Ansigt: 60 cm
4 skytter pr bane,
2 skyder ad gangen

Max 162 cm

A C

Min 100 cm

130 cm
+/- 2 cm

B
C
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MONTERING AF TRIPEL-ANSIGTER

7

8
A

A

B

B
Max 162 cm

130 cm
+/- 2 cm

Min 10 cm

Ansigt: 40 cm trekant tripel
2 skytter pr bane,
2 skyder ad gangen

D

Ansigt: 40 cm trekant tripel
4 skytter pr bane,
2 skyder ad gangen

9

10
0

130 cm
+/- 2 cm

130 cm
+/- 2 cm

Ansigt: 40 cm lodret tripel
4 skytter pr bane,
2 skyder ad gangen

Min 10 cm

Min 100 cm

C

Ansigt: 40 cm lodret tripel
2 skytter pr bane, 2 skyder ad gangen
eller holdskydning
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11
0

130 cm
+/- 2 cm

Ansigt: 40 cm lodret tripel
Hold shootoff
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MATCHRUNDENS SEEDING DIAGRAM – INDIVIDUELLE

1
1
32

Gruppe A

1
17
16
16
1
9
9
24
8
25
8
8
1
5
5
28

Gruppe B

5
21
12
12
4
13
13
20
4
29
4
4

4

3

3

3

1

3
30

Bronze
Finale

Gruppe C

3
19
14
14
3
11
11
22
6
27
6
6

2
7
7
26

Gruppe D

7
23
10
10
2
15
15
18
2
31
2
2
1/16
Elimination

1/8
Elimination

1/4
Finaler

Semi
Finaler

Guld
Finale
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MATCHRUNDENS SEEDING DIAGRAM – HOLD
1
1
16
1
9

Gruppe A

8
8
1
5
5
12
4
13
4
4
4
3

1

3
3
Bronze
Finale

3
14
3
11

Gruppe B

6
6
2
7
7
10
2
15
2
2

1/8
Elimination

1/4
Finaler

Semi
Finaler

Guld
Finale
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