
 
 

     
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Point fordelings system til udtagelsesstævnerne 
Format for udtagelsesstævnerne 

 

Alle skydningerne vil blive afviklet som en kvalifikation på 72 pile på 70 meter for recurve, og kan blive 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 

Nr. 9-xx i kvalifikationen vinder 0 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 

Nr. 5-8 i kvalifikationen vinder 0 point 

 

Hvis to eller flere skytter skyder samme score på den dobbelt 70 meter, så skydes der shoot off, indtil rangeringen 

er på plads. 

Der kan maksimalt gå 8 skytter videre til den følgende f2f- eller cup-turnering, 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 
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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 

 


