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Udtagelseskriterier 2017 - OPDATERET
2. fase. Udtagelse til WC 4 og VM
VM 2017 er sæsonens vigtigste mål for Bueskydning Danmarks skiveskydningslandshold. Derfor er rammerne
og forberedelserne til dette stævne af allerhøjeste prioritet. Af den grund ønsker Bueskydning Danmark så
vidt muligt, at stille med samme hold til WC 4 som til VM. Dette giver skytterne mulighed for at bruge WC 4
som forberedelse til VM både individuel og som hold. Derfor vil de to udtagelsesskydninger til WC 4 også
tælle med i VM-udtagelsen.
Dernæst ønsker bueskydning Danmark, at skytterne, der skal til VM, får ro til deres forberedelser, da
udtagelserne vil være på plads senest 28. august. VM starter midt i oktober. Bemærk DM kvalifikations
skydningen tæller med i VM-udtagelsen og point gives på samme måde som kvalifikationerne ved
udtagelsesstævnerne.
Alle på seniorbruttolandsholdene har mulighed for at kvalificere sig til internationale opgaver under
Bueskydning Danmark. Det vil være de skytter, der opnår flest kvalifikationspoint, der kvalificerer sig til WC 4
og VM. Vælger en skytte, der er kvalificeret, at takke nej til en plads, går pladsen videre til den næste skytte
på listen. Ønsker en skytte at deltage i WC 4 eller VM og er forhindret i at deltage i udtagelsesskydningerne,
kan skytten søge dispensation til en forhåndsudtagelse. Denne ansøgning skal Bueskydning Danmarks
sportslige ledelse modtage senest en måned før første udtagelsesstævne. For at en skytte kan blive
forhåndsudtaget kræver det både Bueskydning Danmarks sportslige ledelse og bestyrelsens godkendelse.
Skytter på ungdomslandsholdet kan deltage på lige vilkår med seniorbruttolandsholdsskytter, men det
kræver, at den sportslige ledelse vurderer, at skytten har det rette parathed til deltagelse ved en senior
begivenhed. Ungdomslandsholdsskytter skal derfor søge om tilladelse til deltagelse ved
udtagelsesskydningerne.

Særlig støtte til VM for herre recurve
Hvis en eller flere skytter i denne kategori skyder mere end 660 points til et registreret stævne eller
udtagelsesstævne i 2017, yder Bueskydning Danmark en øget støtte på 3000kr pr skytte, der skyder over 660.
Yderligere hvis en eller flere skytter skyder mere end 670 points til et registreret stævne eller
udtagelsesstævne i 2017, giver det Bueskydning Danmark mulighed for at søge om ekstra midler hos Team
Danmark til en delvis betaling af turen til VM. Skyder en eller flere skytter over 680 points vil der være
mulighed for at søge om fuld betaling, til pågældende skytter. Det skal understreges, at dette er en mulighed
og dermed ikke en garanti for at få pengene bevilliget. Kravene er sat efter top 16 og top 8 niveau ved sidste
OL.

Udtagelsesstævner til WC 4 og VM
Der vil blive afholdt udtagelsesstævner på endnu ukendte baner. Steder offentliggøres senere. Mindst 14
dage før vil der være detaljeret program for de enkelte udtagelsesstævner. Tilmeldingen samt hvilke
internationale opgaver, man går efter at kvalificerer sig til, skal sendes pr mail til sportschef eller landstræner
senest 1 måned før første kvalifikationsstævne. Tilmeldingen er bindene, i tilfælde af at der er færre skytter,
der ønsker at deltage ved en international opgave end antallet af pladser på de samme økonomiske
støttevilkår, kan den sportslige ledelse vælge af aflyse udtagelsesskydningen for den eller de klasser, hvor
dette er tilfældet. I dette tilfælde vil det være den sportslige ledelse, der vurderer om de skytter, der ønsker
at deltage ved de internationale stævner kan forhåndsudtages eller om de eksempelvis skal skyde et
minimumskrav på en kvalifikationsrunde.
Udtagelsesstævnerne for hhv. herre/dame recurve og herre/dame compound afholdes på datoerne:
 15. juli udtagelse til WC 4 + VM (kvalifikationsrunde og face2face)
 16. juli udtagelse til WC 4 + VM (kvalifikationsrunde og cup-system)
 22. juli udtagelse til VM (kvalifikationsrunde og face2face)
 23. juli udtagelse til VM (kvalifikationsrunde og cup-system)
 26. august DM og udtagelse til VM (skytter, der går efter kvalifikation til VM, bliver rangeret efter
kvalifikationsrunden og modtager points ift. den indbyrdes placering)
Resultaterne af 4 af de 5 kvalifikationsskydninger samt 3 af de 4 finaleskydninger vil være tællende til VM.
WC 4 udtagelsen bygger på resultaterne fra både 15. og 16. juli.
Format for udtagelsesstævnerne
Alle skydningerne vil blive afviklet som en kvalifikation på 72 pile på hhv. 70 meter for recurve og 50 meter
for compound efterfulgt af matchskydning med cut for de 8 bedste.
Ved cup-system vil finalerne blive afviklet efter World Archerys normale cup-system med kvart-, semi-,
bronze- og guld-finaler.
I alle skydninger er det muligt at opnå placerings- eller bonuspoints. Disse er angivet herunder:
Kvalifikation
Skytterne vil blive tildelt point for kvalifikationsskydningen efter følgende system:
I klasser med mere end 8 deltagere
Nr. 1 i kvalifikationen vinder 20 point
Nr. 2 i kvalifikationen vinder 16 point
Nr. 3 i kvalifikationen vinder 14 point
Nr. 4 i kvalifikationen vinder 12 point
Nr. 5 i kvalifikationen vinder 10 point
Nr. 6 i kvalifikationen vinder 8 point
Nr. 7 i kvalifikationen vinder 6 point
Nr. 8 i kvalifikationen vinder 4 point
I klasser med 8 eller færre deltagere
Nr. 1 i kvalifikationen vinder 12 point
Nr. 2 i kvalifikationen vinder 8 point
Nr. 3 i kvalifikationen vinder 6 point
Nr. 4 i kvalifikationen vinder 4 point

Hvis to eller flere skytter skyder samme score på den dobbelt 70 meter/dobbelt 50 meter, så skydes der
shoot off, indtil rangeringen er på plads. Der kan maksimalt gå 8 skytter videre til den følgende f2f- eller cupturnering, det vil sige i klasser med flere end 8 deltagere vil der være cut inden finalerne.
Der vil blive tildelt bonuspoint for særligt høje scorer efter følgende system:
Herre recurve:
> 670
10 point
665 – 669
8 point
660 – 664
6 point
655 – 659
4 point
Dame recurve:
> 660
10 point
650 – 659
8 point
642 – 649
6 point
635 – 641
4 point
Herre compound:
> 712
10 point
709 – 711
8 point
705 – 708
6 point
700 – 704
4 point
Dame compound:
> 690
10 point
685 – 689
8 point
680 – 684
6 point
675 – 679
4 point
Særligt for face2face-finaler
I klasser med mere end 8 deltagere
Alle finaler vil blive skudt ud i 5. sæt. Der vil ikke være shoot off i en face2face-match. Deler to skytter en
match, tæller det for en halv vunden match.
Der vil blive tildelt point baseret på antallet af vundne matcher:
Nr. 1
10 point
Nr. 2
8 point
Nr. 3
7 point
Nr. 4
6 point
Nr. 5
5 point
Nr. 6
4 point
Nr. 7
3 point
Nr. 8
2 point
Hvis skytter har vundet lige mange matcher, vil disse skytter dele placeringspointene.
Ved klasser, hvor der ikke er 8 skytter i face2face finalerne, vil der benyttes byes.

Der vil blive tildelt bonuspoint baseret på det totale antal point, som en skytte skyder i matcherne (derfor
skal alle matcher skydes ud i 5. sæt). Dvs. hver skyttes point i finaleskydningerne sammenlægges og giver
følgende matchpoint:
Nr. 1
10 point
Nr. 2
8 point
Nr. 3
7 point
Nr. 4
6 point
Nr. 5
5 point
Nr. 6
4 point
Nr. 7
3 point
Nr. 8
2 point
I klasser med 8 deltagere eller mindre
Der vil ikke være shoot off i en face2face-match. Deler to skytter en match, tæller det for en halv vunden
match. Der vil blive tildelt point baseret på antallet af vundne matcher:
Nr. 1
6 point
Nr. 2
4 point
Nr. 3
3 point
Nr. 4
2 point
Hvis skytter har vundet lige mange matcher, vil disse skytter dele placeringspointene.
Ved klasser, hvor der ikke er 8 skytter i face2face finalerne, vil der benyttes byes.
Der vil blive tildelt bonuspoint baseret på det totale antal point, som en skytte skyder i matcherne (derfor
skal alle matcher skydes ud i 5. sæt). Dvs. hver skyttes point i finaleskydningerne sammenlægges og giver
følgende matchpoint:
Nr. 1
6 point
Nr. 2
4 point
Nr. 3
3 point
Nr. 4
2 points
Særligt for Cup-system: ¼-finale, ½-finale og finale
Klasser med mere end 8 deltagere
Der vil blive tildelt point efter den endelige placering i finalerne:
Nr. 1
20 point
Nr. 2
16 point
Nr. 3
14 point
Nr. 4
12 point
Nr. 5
10 point
Nr. 6
8 point
Nr. 7
6 point
Nr. 8
4 point
Rangeringen for nr. 5-8 vil blive fundet ud fra snit per pil for recurve.
Klasser med 8 deltagere eller færre
Der vil blive tildelt point efter den endelige placering i finalerne:
Nr. 1
12 point
Nr. 2
8 point
Nr. 3
6 point
Nr. 4
4 point

