
Run archery 
1 Run-archery 

1.1 Run-archery kombinerer løb med bueskydning. 

 

2 Klasser 

2.1 De autoriserede klasser er de klasser som er godkendt til world archery europe 

konkurrencer: 

• Kadet kvinder 

• Kadet mænd 

• Junior kvinder 

• Junior mænd 

• Kvinder 

• Mænd 

• Master kvinder 

• Master mænd 

 

2.1.1 (4.2.2.) Separate begivenheder for kadet og junior kvinder, kadet og junior mænd, og 

master kvinder og mænd kan organiseres i disciplinerne skive- og felt-skydning. 

2.1.1.1 (4.2.2.1.) En atlet kan kun deltage i en klasse ved hver konkurrence. Dette gælder for 

alle klasser som man er kvalificeret til. 

2.1.2 (4.2.3.) En atlet må deltage i kadet klassen ved turneringer, når konkurrencen finder 

sted op til og i året hvor han fylder 17 år. 

2.1.3 (4.2.4.) En atlet må deltage i junior klassen ved turneringer, når konkurrencen finder 

sted op til og i året hvor han fylder 20 år. 

2.1.4 (4.2.5.) En atlet må deltage i master klassen ved turneringer, når konkurrencen finder 

sted det år han fylder 50 år, og derefter. 

 

 

 

 

 

 

 



3 Begivenheds- og konkurrence-specifikationer 
3.1 Begivenheds- og konkurrence-specifikationerne for disciplinen run-archery er: 

1 deltagerklasser 2 banelængde og konkurrence-

type 

3 standard start 

Typer og intervaller 

4 løberunder  5 skyde-runder 

Fire pile per runde 

Og skud-straf 

6 afstand mellem og 

placering af skyde-

runder 

 

Alle 

(kadet mænd, 

junior mænd, 

Mænd, 

Master mænd, 

Kadet kvinder, 

junior kvinder, 

Kvinder, 

Master kvinder) 

1,2 km sprint kvalifikation Enkelt, 15 sek, 30 sek 3 S, k + 2 ekstra pile pr. 

Runde – 60m 

400m – 400 / 800m  

1,2 km sprint finaler Simultan 3 S, k + 2 ekstra pile pr. 

Runde – 60m 

400m – 400 / 800m  

4 km individuelt løb Enkelt, 30 sek, 1 minut 4 S, k, s -150m 1km – 1 / 2 / 3km 

3x1,2km stafet Simultan og berøring 3 (hver) S, k (hver) + 2 ekstra pile 

pr. Runde – 60m 

400m – 400 / 800m 

2x1,2km (m) / 1x1,2km (k) 

Mix stafet 

Simultan og berøring, 

M, k, m 

3 (hver) S, k (hver) + 2 ekstra pile 

pr runde – 60m 

400m – 400 / 800m 

3x400m sprint stafet Simultan og berøring 1 (hver) 1 og 3 – s+2 ekstra pile – 

60m 

2 – k+2 ekstra pile – 60m 

400m – 400m 

2x400m (m) / 1x400m (w) 

Mic sprint stafet 

Simultan og berøring, 

M, k, m 

1 (hver) 1 og 3 – s+2 ekstra pile - 

60m 

2 – k+2 ekstra pile – 60m 

400m – 400m 

 



Noter: 

Kolonne 1: deltagerklasser: ifølge disse regler. 

Kolonne 2: bane længde og konkurrence-type: den krævede længde af banen og konkurrence-typen 

ifølge disse regler. 

Kolonne 3: start-typer og intervaller: metoden med hvilken man starter, og intervallet mellem 

starterne af to fortløbende konkurrencer. 

Kolonne 4: antallet af løberunder som konkurrencen kræver. 

Kolonne 5: skyde-runder: antallet og sekvensen af skyde-runder og skyde-positioner (s - stående, k 

- knælende), længden af strafrunde for hver skive der misses.  

Kolonne 6: afstand mellem og placering af skyde-runder. 

 

4.  Registrering og deltagelse 
(ikke relevant. Referer til wareoas hvis vi kan bruge det til run-archery) 

 

5 Lodtrækning og tildeling af startnumre 
5.1 Generelt 

Atleter eller hold vælges tilfældigt fra konkurrencens deltagerliste, ved manuel eller 

computerlodtrækning, og tildeles deres startnumre baseret på den lodtrækning, 

medmindre andre regler regulerer konkurrencen. En lodtrækning vil også blive brugt 

til at løse enhver uafgjort situation som ikke kan løses ved hjælp af de specifikke 

regler for det problem. 

5.1.1 Den tekniske delegerede skal godkende lodtrækningens metode. 

5.2 Tidspunktet for lodtrækningen. 

Lodtrækningen for enhver konkurrence må ikke udføres tidligere end 24 timer før, og 

ikke senere end 15 timer før konkurrencen starter. Hvis flertallet af holdledere er 

enige, må lodtrækningen for stafet-konkurrencerne imidlertid laves ved 

holdledermødet, der går forud for stafet-konkurrencerne i stævneprogrammet. Hvis 

konkurrence-juryen beslutter at gentage en konkurrence, eller at udskyde en 

konkurrence til et tidspunkt som ikke ligger inden for den 24 timers periode hvor 

lodtrækningen er gyldig, skal der laves en ny lodtrækning. 

5.3 Lodtrækningens placering. 

Lodtrækningen skal udføres i løbet af det tidspunkt, og på det sted hvor 

holdledermødet finder sted, og skal være synlig for alle holdledere. Den teknisk 

delegerede må imidlertid beslutte at udføre lodtrækningen udenfor holdledermødet. 

Sådan en lodtrækning skal overvåges af mindst to medlemmer af konkurrence-juryen. 

5.4 Tildeling af atleter i lodtrækningsgrupper 

Når holdlederne indsender deres tilmeldinger, skal de tildele en atlet til hver af 

lodtrækningsgrupperne. Hvis et hold har færre atleter end antallet af 

lodtrækningsgrupper, skal holdlederen beslutte i hvilke grupper han vil placere sine 

atleter (en i hver valgte gruppe). Hvis et hold består af flere atleter end antallet af 

lodtrækningsgrupper, skal de ekstra atleter tilføjes til lodtrækningsgrupper efter 

holdlederens behag, en til hver gruppe. 

5.4.1 Lodtrækning til individuel og sprint konkurrencer. 



Start-rækkefølgen skal besluttes ved tilfældigt at trække navne på atleter fra de fire 

lodtrækningsgrupper, som de er blevet tildelt af deres holdleder, og ved tilfældigt at 

trække et startnummer til hver atlet. Lodtrækningen skal udføres separat for hver 

gruppe i følgende rækkefølge: 

Gruppe 1 - gruppe 2 - gruppe 3 - gruppe 4. 

Hver atlet skal tildeles et nummer; blanke startnumre er ikke tilladt.  

Hvis lodtrækningen i den individuelle konkurrence eller sprintkonkurrencen har 60 

eller færre atleter, skal lodtrækningen udføres i 3 grupper. Hvis der er 40 eller færre, 

skal lodtrækningen udføres i to grupper, følgende det samme princip som ved 4 

lodtrækningsgrupper. 

Holdlederne for holdene med top 15 atleterne, har, baseret på den nuværende rawc 

total score ranglisten, lov til at placere disse atleter i en hvilken som helst 

lodtrækningsgruppe, uden hensyn til den føromtalte vedtægt. 

5.5 Tildeling af startnumre for stafet konkurrencer. 

5.5.1 Placering af deltagere i stafet startpositioner.  

Start positioner nummereres fra venstre mod højre, vendt i startens retning. Nummer 1 

er venstre position, og det højeste nummer i forreste række er højre position. Det 

laveste nummer i anden række placeres bag nummer 1, og det næste tal bag nummer 

2, osv.  

5.5.2 Ekstra stafet hold  

Ekstra stafet hold er ikke tilladt ved european cup afdelinger, wrach, wraych, or rawc 

konkurrencer. 

Ved andre events er ekstra stafet hold imidlertid tilladt: de skal starte i rækker bag de 

officielle hold, og vil ikke modtage officielle præmier. Ekstra hold må bestå af 

medlemmer fra mere end en nation. 

5.5.4 Mix stafet hold - world cup 

For mix stafet skal der ikke laves en lodtrækning, og startnumre vil blive tildelt 

baseret på summen af nuværende nations cup score for mænd og kvinder - med 

startnumrene tildelt i rækkefølge efter rangering. Hvis et hold eller nummer mangler, 

skal alle hold under dette rykkes tilsvarende op. Det tildelte stafet startnummer skal 

være hvert holds startposition ved den simultane start, og banenummer på 

skydebanen, ved den første runde af skydningen. 

6 Holdleder-møde 
6.1 Generelt 

 Som regel er det op til td at udvælge juryen. 

Ved hvert run-archery stævne, skal der afholdes møder for holdet, for at foretage 

lodtrækninger, og for at give informationer om stævnet. For stævnets resterende 

møder, afhænger datoer og tidspunkter af hvor meget tid der kræves for at foretage 

lodtrækninger. Stævnelederen skal være formand ved møderne. 

 

6.2 Fremmøde ved holdleder-møder 

 Holdleder mødet afholdes af td 



 De følgende personer skal være til stede ved holdlederne-møderne: 

• De officielle world archery repræsentanter; 

• Dommerne; 

• Alle konkurrence- og appel-jurymedlemmer; 

• Mindst en repræsentant fra hvert deltagende hold; 

• Stævnelederen; 

• Leder for bane, skydebane, tidtagning, stadion, og konkurrencesekretæren, eller 

deres repræsentanter; 

• Den nødvendige møde-stab og tolke, hvis nødvendigt. 

6.3 Dagsorden ved holdleder-møde 

 Dagsordenen for et holdledermøde skal indeholde de følgende punkter, hvis relevant: 

• Mødet kaldes til start 

• Navneopkald af nationer (eller hold); 

• Lodtrækning(er);  

• Teknisk briefing angående den næste konkurrence; 

• Kommentarer fra td 

• Vejrudsigt 

• Andre anliggender 

• Udsættelse 

6.4  startliste og startnumre skal udstedes til holdene ved mødets afslutning. 

 

7 Generel organisering og udnævnelse 

De følgende organisationer og personer skal etableres og udnævnes til forberedelsen, 

afholdelsen, og kontrolleringen af run-archery events og konkurrencer: 

• Den organiserende komite 

• Stævnejury 

• Td og RAIJ  

• Appeljury 

• Den officielle world archery repræsentant (hvis relevant) 

8 Stævnejury 

8.1 Generelt. 

En stævnejury etableres til run-archery events, for at agere som autoritet ved alle 

anliggender relateret til stævnet, som ikke specifikt er udpeget til at være under andre 

world archery organers jurisdiktion. En stævnejury etableres for både herre- og dame-

konkurrencerne. Stævnejuryen træffer beslutninger om stævnet, konkurrencerne, og 

relaterede arrangementer og vilkår for at sikre retfærdighed og korrekthed. 

Stævnejuryen fastlægger straffe for regel-overtrædelser, som rapporteres af td, RAIJ, 



stævne-officials, og medlemmer af stævnejuryen, og fastlægger straffe og disciplinære 

foranstaltninger alene. Stævnejuryen træffer desuden beslutninger angående 

tidsjusteringer og regler om konkurrencesituationer, som ikke dækkes af disse regler, 

eller andre world archery bekendtgørelser.  

Stævnejuryens procedurer følger world archery’s jury-proceduren, og reglerne som er 

fastlagt i artiklerne 29, 30, og 31.  

8.2 Embedets varighed 

Den stævnejury som etableres under en stævne, bevarer embedet igennem hele 

stævnet. 

8.3 Formand 

 Juryens formand er den teknisk delegerede. 

8.4 Stævnejuryens sammensætning 

 Konkurrencejuryen skal bestå af følgende: 

• Td 

• Stævnelederen 

• Formanden for stævnets dommerkommission (raj). 

8.5 Stævnejurymøder og beslutninger 

Stævnejuryen skal samles indenfor et minimum af tid, når et møde er nødvendigt, som 

anvist af stævnejuryens dommerformand, og skal stå til rådighed for jury-pligter i 15 

minutter efter bekendtgørelsen af de foreløbige resultater. 

Stævnejuryens møder vil normalt foregå på følgende måde: 

• Straks efter det første holdleder-møde; 

• Omtrent en time før konkurrencens start; 

• Til en hver tid under konkurrencen, når dette indkaldes af stævnejuryens 

dommerformand; 

• Straks før den sidste atlet er kommet i mål; 

• På et hvilket som helst andet tidspunkt når der indkaldes til møde af stævnejuryens 

dommerformand. 

Stævnejuryens beslutninger træffes normalt når alle medlemmer er tilstede. 

Stævnejuryen har imidlertid lov til at vedtage en beslutning i exceptionelle sager, hvis 

mindst tre medlemmer er til stede. Stævnejuryens dommerformand skal kun stemme i 

tilfælde af stemmelighed. 

Beslutninger træffes af hvert medlem som stemmer om sagen, og et simpelt flertal 

skal afgøre sagen. 

8.6 Stævnejuryens opgaver 

8.6.1 Før konkurrencen: 

• At tjekke om konkurrencens faciliteter efterlever reglerne; 

• At tjekke alle tilmeldte atleters berettigelse til at deltage; 

• At føre tilsyn ved lodtrækningen; 

• At afgøre om en konkurrence bør udskydes eller aflyses pga. Alvorlige 

vanskeligheder (som fx ekstreme vejrforhold, kulde, kraftig vind, osv.); 

• At afgøre om, og under hvilke betingelser en sen tilmelding kan accepteres; 



• At afgøre om en deltager som er korrekt tilmeldt, kan erstattes med en afløser i 

tilfælde af force majeure; 

8.6.2 Under konkurrencen: 

• At sikre at konkurrencen afholdes ifølge disse regler; 

• At træffe de nødvendige foranstaltninger hvis der forekommer vanskeligheder, 

som fx kraftig tåge, eller en storm, som alvorligt truer den korrekte og retfærdige 

afvikling af konkurrencen - en ekstrem mulighed er at stoppe konkurrencen; 

• At afgøre om atleter kan deltage hvis de ankommer for sent til starten pga. Force 

majeure. 

8.6.3 Efter konkurrencen: 

• At autorisere medaljeceremonien og fremlæggelsen af de foreløbige resultater; 

• At pålægge eller afvise straffe for overtrædelser, rapporteret af td, raj, 

stævnejurymedlemmer, og officials fra den organiserende komite. 

• At beslutte nødvendige tidsjusteringer; 

• At stoppe eller annullere konkurrencen hvis nødvendigt; 

• At beordre konkurrencens gentagelse, hvis berettiget og muligt. 

8.6.4 Til en hver tid at træffe beslutninger om alle anliggender som ikke er dækket i disse 

regler. 

 

9 Appeljury 
9.1 En beslutning truffet af stævnejuryen kan ankes. Anken skal indgives til appeljuryen 

som er etableret for stævnet, og i overensstemmelse med jury-proceduren og run-

archery disciplinær reglerne.  

9.2 Stævnets appeljury består af tre medlemmer, som er valgt under det første holdleder-

møde. Holdlederne anmodes om at indgive nomineringer af kandidater til appeljuryen. 

Hvis der er tre kandidater, er en afstemning ikke nødvendig, og kandidaterne bliver 

valgt med akklamation. Hvis der er mere end tre kandidater, skal en afstemning 

afholdes blandt holdlederne. Der tillades kun en stemme pr. Nation. Et simpelt flertal 

vælger appeljuryen. Hvis ingen kandidater opnår et simpelt flertal, fjernes personen 

med færrest stemmer som kandidat, og afstemningen gentages for de tilbageværende 

kandidater, indtil appeljuryen er valgt.   

 

10 Teknisk delegeret 
 Til european cup vælges td af world archery europe, og er official repræsentant for 

world archery europe. Td er ansvarlig for at sikre at stævner bliver forberedt og 

afholdt i overensstemmelse med world archery europe reglerne. 

 

11 Run-archery internationale dommere 
11.1 Generelle reguleringer. 

 RAIJ er personer valgt af world archery til at virke ved world run-archery events. De 

er ansvarlige for den korrekte udførelse af pligter og opgaver relateret til deres 

ansvarsområde, i samarbejde med den organiserende komite og td. RAIJ skal dirigere, 

rådgive og assistere stævneofficials med deres pligter, og gribe ind for at forhindre at 



fejl bliver begået. RAIJ er underordnet dommerformanden for stævnets 

dommerkommission, rapporterer til ham angående udførelsen af deres pligter, og skal 

følge hans anvisninger.  

11.2 RAIJ funktioner ved konkurrencer 

 De områder hvor RAIJ vil blive benyttet under stævner er som følger: 

• Start/mål 

• Skydebane 

• Bane 

• Teknisk kontrol 

Dommerformanden for stævnets dommerkommission er RAIJ for skydebanen. 

11.3 RAIJ opgaver og pligter 

 Detaljer, opgaver og pligter for RAIJ er angivet i bilag b til disse regler. 

11.4 RAIJ omkostninger 

Arrangører for events og konkurrencer er ansvarlige for at betale opholds- og måltids-

omkostninger for hele tjenesteperioden. 

 

12 Konkurrence-faciliteter og arrangementer  
12.1 Generelt. 

Konkurrencefaciliteten er det sted hvor run-archery konkurrencer og træning afholdes, 

og består af stadion-området og banen. 

Placeret i stadion-området er start/mål-området, skydebanen, straf-runde, stafet 

overlevering zonen, publikums-området, de nødvendige bygninger til den 

organiserende komite, kontorer og parkeringsområder. Stedet skal være teknisk egnet, 

ifølge disse regler, til at facilitere alle typer run-archery konkurrencer, og skal give 

bedst mulige oversigtsforhold for tilskuere og for tv-dækning. 

12.2 Generelle krav. 

Start og mål-området, skydebanen, straf-runde og stafet overlevering zonen skal være 

placeret på et fladt område og tæt på hinanden, med god udsigt over konkurrence-

aktiviteter for størstedelen af tilskuerne. Disse områder og kritiske områder af banen 

skal være indhegnet for at forhindre atleter i at blive hindret eller fare vild, og for at 

forhindre adgang for uautoriserede personer.  Der skal være tilstrækkelig plads til at 

atleter og konkurrence-officials kan udføre deres krævede aktiviteter, og passende 

plads til holdstab, presse, fotografer og tilskuere, og nok plads til tv kamerahold og 

transmitterings-faciliteter uden at det forstyrrer konkurrencen.  

12.3 Maksimum distance. 

Konkurrence-faciliteten må ikke være mere en 30 kilometer eller 30 minutters rejse 

fra holdenes indkvartering, medmindre andet er blevet godkendt af td. 

12.4 Konkurrence-kontor. 

Et konkurrence-kontor eller under-kontor skal være placeret på eller i nærheden af 

stadion-området. Kontoret skal være åbent under stævnet, og vil være den officielle 

kontaktflade mellem hold og den organiserende komite. 

Hold skal kunne tilmelde atleter til konkurrencer på kontoret, og information om 

stævnet og konkurrencer skal være tilgængelig på kontoret. 

En postkasse for hvert deltagende hold skal være til rådighed på kontoret.  



 

13 Start-område  
13.1 Generelt. 

 Start-området for alle konkurrencer skal være synligt for tilskuere. 

Start-linjen skal stå vinkelret på løberetningen, og skal markeres med en rød linje. 

Området skal være godt indhegnet, og skal være egnet til at atleter, holdstab og 

officials frit kan bevæge sig.  

13.2 Individuel-, stafet- og sprint-konkurrence start-område. 

Start-området for individuel- og sprint-konkurrencer skal være omtrent 8-10m langt, 

og minimum 4 meter bredt, og skal være separeret fra opvarmnings-området af et 

hegn med en åbning, for at kontrollere adgangen. 

13.3 Startbane nummerplader - stafet-konkurrence. 

Startbanerne skal være markeret med nummerplader der viser nummeret på banerne. 

Der skal være det samme antal nummerplader som antallet hold i konkurrencen. 

Nummerpladerne skal placeres på venstre side af hver bane, og skal vise nummeret på 

forsiden og bagsiden. Numrene på nummerpladerne skal være mindst 20cm høje og 

skal være meget synlige for atleter og tv. 

13.4 Baneinformations-tavle. 

Der skal være en tavle indenfor startområdet hvor bane-kortet er vist. Ved startlinjen 

skal der være en tavle, som viser bane-farve-sekvensen for konkurrencen. 

13.5 Start-ur 

Ved startområdet for individuel- og sprint-konkurrencerne, skal der være start-timer 

placeret således at den let kan aflæses fra startlinjen. Timerens skærm og lydsignal 

skal være synkroniseret. 

13.6 Start teknisk kontrol. 

Start tk skal være placeret i nærheden af start-området. Dens placering og design skal 

facilitere problemfri, ordentlig og rettidige strøm af atleter gennem start-området. 

Kontrol-stationen skal have borde og det påkrævede udstyr og formularer til at udføre 

kontrollen.  

 

14 Bane og tilknyttede dele 
14.1 Straf og straf-bane 

Til sprint-, individuel- og stafetkonkurrencer skal der sættes en straf-bane op 

umiddelbart efter skydebanen - ikke mere end 60 meters løb fra den højre kant af 

banen, til indgangen til straf-banen. Banen skal være en oval bane som er 5 meter 

bred. Længden af strafbanen måles langs med indersiden af banen. Strafbanen til 

sprintkonkurrencer og stafetkonkurrencer - 60 meter, til individuelt løb -150 meter. 

Indgangen og udgangen fra strafbanen skal være tydeligt markeret med skilte, for at 

undgå fejl.  

14.1.1 strafbanen skal være placeret på et jævnt område, på en sådan måde at atleterne ikke 

skal løbe en ekstra distance mellem banen og strafbanen, når de skal ind på strafbanen. 

14.2 Overlevering zone 

 I stafetkonkurrencer skal der være en tydeligt markeret overlevering zone, som er 30 

meter lang og 8 meter bred, for enden af et lige stykke, placeret på en sådan måde at 



indkommende atleter vil ankomme med kontrolleret hastighed. De sidste 50 meter af 

banen før zonen, skal være mindst 8 meter bred. Stafet overlevering zonen skal 

begynde ved tidtagningslinjen. Starten og slutningen af zonen skal være markeret med 

en rød linje, og et skilt ved starten: ” overlevering”. Zonen skal være indhegnet på 

begge sider, med en adgangsport til kontrolleret indgang af atleter. 

14.3 De sidste 50m af banen inden stafet overlevering zonen skal være lige. 

 Stafet overlevering zonen må kun benyttes af indkommende og startende atleter, og de 

officials som er ansvarlige for kontrollen med stafet overlevering zonen. 50 meter før 

stafet overlevering zonen skal der være et skilt der angiver ”50m”. 

14.4 Opvarmningsbane 

 I nærheden af stadion og med nem adgang fra holdenes lejre, skal der være en separat 

bane som atleterne kan varme op på. Banen skal være ca. 600 meter lang. 

 

15 Skydebane 
15.1 Generelt 

 Skydebanen er der hvor al skydning finder sted under en run-archery konkurrence. 

Den skal være placeret i det centrale område af stadion, og både skydeskiver og 

skyderampen skal være synlige for størstedelen af tilskuerne. Banen skal være flad og 

vandret, og skal være omringet af tilstrækkelige sikkerheds-barrierer på siderne, og 

bag skydeskiverne. Placeringen og udformningen af banen skal vælges med strenge 

hensyn til sikkerheden i forbindelse med banerne, stadion, og det omkringliggende 

område. Skyderetningen bør være generelt nord, for at optimere lysforhold under 

konkurrencen. Sikkerhedsudstyr bør ikke spærre udsynet over konkurrencen, hverken 

for tilskuere eller tv. 

15.1.1 banen skal være indrettet efter alle lokale love. 

15.2 Specifikationer og udformning. 

15.2.1 Skyde-afstand. 

 Afstanden mellem den forreste kant af skyderampen og skydeskiverne skal være 18m 

(+/- 10cm). 

15.2.2 Indgang og udgang. 

 Under træning og konkurrence skal atleter gå ind på skydebanen fra den ene side, og 

gå ud på den modsatte side. 

15.2.3 Højder. 

 Overfladen af skyderampen, og overfladen som skydeskiverne står på, skal være så 

tæt på samme højde som muligt. 

 

15.2.4 Plads-konfigurationer 

 I den bagerste del af banen skal der være et indhegnet område, som er 10-12 meter 

bredt (skyde-rampe), som er målt bagud fra forreste kant af skydelinjen, og strækker 

sig langs hele banens bagkant. Området er forbeholdt atleter, officials og medlemmer 

af juryen. Dog kan andre personer, så som tv-kamerahold, få adgang til dette område, 

hvis de får tilladelse af td. Lige bagved dette område, skal der være endnu et 

indhegnet område, som er mindst 2 meter bredt, hvilket er forbeholdt tre stab-



medlemmer pr. Hold. Dette område skal være indrettet således at holdenes stab-

medlemmer har godt udsyn over området med skydeskiver og skyde-rampe.  

15.2.5 Alléer  

 Skyderampen er delt ind i alléer, hvorfra en skytte vil skyde af gangen. Hver allé skal 

være mindst 2 meter bred, men højest 3 meter bred. Bredden af alléerne skal markeres 

på begge sider, på skyderampens forreste kant, og 1,5 meter bagud, med en rødt streg. 

Begge sider af hver allé skal være markeret fra rampen, til skydeskiverne, med flag, 

stolper, eller lignende markeringer, som tydeligt definerer alléerne, men som ikke 

forstyrrer skydningen. 

 Der skal være en afstand på 3 meter mellem den yderste kant af den venstre og højre 

allé, og starten af sikkerhedsbarriererne som de grænser op til. Denne afstand skal 

holdes fra rampen til skydeskiverne. 

15.2.6 Skydemåtter 

 Skydemåtter kan bruges (at foretrække) eller ikke. Både til den stående og knælende 

skyde-position, skal måtterne placeres på den forreste del af hver allé, på rampen. 

Måtterne skal være 200 cm x 150 cm, og 1 eller 2 cm tykke, og skal være lavet af 

syntetiske eller naturlige fibre med en ru, non-slip overflade. 

15.3 Skydeskiver 

 Der er 2 slags skiver som bruges til run-archery træning og konkurrence: 

• Drop-down skiver og (gummi eller skum); 

• Skiver med papir-ansigter. 

Kun drop-down skiver skal bruges til konkurrencer. Både papir-ansigter og drop-

down skiver kan bruges til træning. 

 Til european cup konkurrencer: kun skiver som er i overensstemmelse med materiale 

kataloget (bilag a) må bruges til konkurrencer. En bane skal have fra 10 til 30 alléer 

og skiver. Skiverne skal kunne nulstilles på afstand.  

15.3.1 Alle atleter i en konkurrence, skal bruge den samme type skydeskiver. 

15.3.2 Vedligehold af skydeskiver 

 Skydeskiver skal vedligeholdes og justeres, i henhold til producentens instruktioner. 

15.3.3 Placeringen af skydeskiverne 

Skydeskiverne skal sættes op på en flad og lige linje, parallel med den forreste kant af 

skyderampen. De skal være i vater i alle retninger. Skydeskiverne skal være placeret 

således at midten af skiven, er midten af alléen. Skydeskiverne må ikke afvige mere 

end 1% sidevejs, fra de retvinklede linjer i deres alléer. Midten af skiven skal være 

105 cm (+/ 10 cm) højere end overfladen af skyderampen.   

15.3.4 Baggrund bag skydeskiver og pilefang 

Bag skydeskiverne skal der være et pilesikret net (hvid farve til sorte skiver er bedre), 

eller et lignende pile-sikret hjælpemiddel, af blødt materiale, som kan stoppe pile der 

misser skydeskiverne. Højden af nettet eller lignende hjælpemiddel, skal være 1 meter 

over den øverste kant af skydeskiverne, og ikke mindre end 2 meter. 

15.4 Nummerering og markeringer 

Standpladsen og den tilsvarende skydeskive, skal have det samme nummer, klart 

synligt, og begyndende fra højre med nummer 1. Ved european cup konkurrencer skal 

alléerne være nummereret på venstre og højre side, på den forreste kant af 

skyderampen.  Numrene på skyderampen skal være placeret således at de ikke 



forstyrrer tv-dækning af de skydende atleter, og skal være 20 cm høje, og 3 cm brede. 

Størrelsen på skydeskivernes numre er 40 cm i højden, med en linjetykkelse på 4 cm, 

og de skal være placeret direkte over skiven.  

15.4.1 Indgangs- og udgangs-markeringer 

Ved indgangen og udgangen af banen, 10 meter udad fra den venstre og højre allé, 

skal der være en tydelig markering. Disse markeringer angiver den yderste kant af 

banens informations-forbuds-zone.  

15.5 Vindflag 

Ved konkurrencer og officiel træning, skal der være placeret vindflag ved siden af 

hver tredje allé, på skivelinjen. Flagene skal være placeret mellem skiverne, i 1 meters 

højde. 

15.6 Buestativ 

På banen, foran stab-området, skal der være placeret stativer til hvert deltagende holds 

ekstra buer, under konkurrencen, og et passende antal under træning. Stativerne skal 

være tydeligt markeret med navnene på de deltagende nationer eller hold. Stativerne 

må bruges af holdene under konkurrence og træning. 

 

16 Målområde 
16.1 Generelt 

Målområdet begynder på konkurrence-sporet, ved mållinjen, og slutter ved starten af 

målområdets udstyrs-kontrolpunkt, og skal være 30 meter langt, og 8 meter bredt. De 

sidste 50 meter før mållinjen skal være lige, og 8 meter bredt. Kun officials, atleter 

som er på vej i mål, og særligt autoriseret tv-personale har tilladelse til at opholde sig i 

målområdet. I målområdet, skal de første 10 meter efter mållinjen være tydeligt 

markeret, for at angive det område hvor atleter ikke må fremvise deres buer eller 

udstyr som reklame.  

16.1.1 Mållinjen skal være markeret med en rød linje i en ret vinkel på de indkommende 

spor. 

16.2 Afsluttende udstyrskontrol 

 Den afsluttende udstyrskontrol skal være placeret således at atleter som er kommet i 

mål ledes dertil, og igennem, naturligt og under kontrol. Dette er især vigtigt for stafet 

konkurrencer, således at de færdige atleter ikke blokerer det udgående spor fra stafet 

overlevering zonen. Indhegning og placering af målområdet, skal være sat op således 

at atleter ikke kan undgå den afsluttende udstyrskontrol. 

16.3 Medieområde 

 Ved siden af målområdet skal der etableres et indhegnet område (mixed zone), til tv 

journalister og fotografer, hvor de kan interviewe atleter og tage billeder, efter de er 

nået i mål. 

16.4 Forplejningszone 

 Der skal være en forplejningszone efter målområdet, stedets placering skal være aftalt 

med td, hvor der serveres drikkevarer, og forsyne atleter med servietter og lignende 

fornødenheder, efter de er nået i mål. Alle fødevarer og drikkevarer som serveres, skal 

beskyttes mod at uautoriserede, fremmede substanser iblandes. 

 



17 Konkurrenceudstyr og tøj 
17.1 Generelle regler 

 Begrebet konkurrenceudstyr og tøj, inkluderer alt det udstyr og konkurrence-grej og 

tøj, som atleten bruger under en konkurrence, inklusiv reklamer. Definitionerne og 

specifikationerne for konkurrenceudstyr og tøj, reguleres af materiale kataloget (bilag 

a) og reklamer af bog 1, artikel 2.2.3 til 2.2.8. 

17.2 Teknisk kontrol af udstyr og tøj 

17.2.1 Generelt 

 Atleternes udstyr og tøj kontrolleres før starten, og når de kommer i mål. Desuden 

udføres der en foreløbig kontrol før konkurrencen, of at sikre at der ikke opstår 

problemer. 

17.2.2 Start-udstyrskontrol 

 Atleter skal rapportere til start-udstyrskontrolområdet, ikke senere end 15 minutter før 

deres planlagte tid, hvor deres pile og bue tjekkes og markeres, og deres tøj 

kontrolleres. Atleter hvis udstyr og tøj ikke er i overensstemmelse med world 

archery’s bestemmelser, vil ikke få tilladelse til at passere igennem start-

udstyrskontrollen, før disse uoverensstemmelser er blevet rettet.  Udstyr, bue og tøj 

som er blevet kontrolleret og markeret ved start-udstyrskontrollen, må ikke ændres på 

nogen måde som er i modstrid med disse regler og materiale kataloget. 

 Holdenes ekstra buer skal bringes til teknisk kontrol, for at blive kontrolleret og 

markeret, og skal derefter bringes direkte til banen og afsættes i stativerne til ekstra 

buer, efter at justeringer er foretaget - banestaben vil ikke tillade at buerne afsættes 

efter dette. For at facilitere kontrollen af ekstra buer, skal udstyrskontrolområdet åbne 

mindst 15 minutter før træningen starter. 

17.2.3 Specifikke kontrolpunkter ved start-udstyrskontrollen 

 De følgende punkter tjekkes: 

• At atleten bærer sit startnummer; 

• I tilfælde af at skytten bruger rygkogger eller sele, skal pilene være sat korrekt fast 

(uden synlige spidser, pga. Sikkerhedshensyn)  

• Tøj og andet udstyrs korrekthed kontrolleres, inklusiv reklamer; 

• Ekstra buer, hvis medbragt, skal kontrolleres før de bringes til skydebanen; 

• Pilene skal være i overensstemmelse med bilag a af disse regler; 

• Bæresystemet skal sikre at der ikke gøres skade på hverken atleten eller udstyret. 

17.2.4 Markering 

Markering af udstyr sker for at forebygge uautoriserede skift af udstyr under 

konkurrencen, ved at bruge atletens startnummer og farver. Buen skal markeres. 

Markeringen skal laves med en farvet tusch eller stempel, unikt for denne 

konkurrence. 

17.2.5 Udskudt start 

Udskudte starttider pga. Sen ankomst til teknisk kontrol, eller rettelser der skal 

foretages på tøj og udstyr, vil være skyttens eget ansvar. 

Arrangøren skal sørge for tilstrækkeligt mange frivillige, for at sikre korrekte 

kontroltider, og for at forebygge forsinkede starttider for atleter som ankommer til 



tiden. Tidlig åbning af start-udstyrskontrollen er tilladt, og tilskyndet ved alle 

konkurrencer, for at undgå forsinkelser. 

17.2.6 Sidste kontrol før start 

Mellem 1 og 2 minutter før starten, skal der foretages en kontrol af atleten, af 

startassistenterne, for at sikre følgende: 

• At atleten bærer sit startnummer; 

• At buen er korrekt markeret; 

• At reklamereglerne ikke bliver overtrådt. 

17.3 Afsluttende udstyrskontrol 

Efter at være kommet i mål, og i stafet overlevering zonen i stafet-konkurrencer, skal 

der foretages en kontrol for at bekræfte følgende:  

• Buen skal være på i den påkrævede position; 

• At atleter har afsluttet med deres markerede bue; 

• At buens trækvægt er den samme som angivet på kontrolmærket; 

• At reklamereglerne ikke er blevet overtrådt. 

17.4 Indledende kontrol af udstyr og tøj 

Ved european cups, skal den organiserende komite i samarbejde med td udføre en 

indledende kontrol af udstyr, for at bekræfte at holdenes udstyr og tøj er i 

overensstemmelse med disse regler. Kontrollen vil normalt finde sted mindst 2 dage 

før den første konkurrence. Den indledende kontrol fritager ikke atleterne fra at skulle 

bestå teknisk kontrol ved starten og afslutningen af en konkurrence. 

17.4.1 Fremmøde 

Den ansvarlige stab fra den organiserende komite skal stå for kontrollen. Desuden skal 

RAIJ være tilstede, for at foretage udstyrskontrol. Kontrollen er frivillig, men en 

holdrepræsentant bør møde op med tøj eller udstyr, hvis der er tvivl om dette stemmer 

overens med reglerne.  Ved sæsonens første rawc event er det påkrævet af mindst en 

repræsentant fra hvert hold dukker op til kontrollen. 

 

18 Træning 
18.1 Generelt 

Atleter og holdstab skal have muligheden og faciliteterne til at forberede sig til 

konkurrencen. Arrangøren skal derfor afsætte tidsrum til officiel træning, og 

muligheden for at justere sigter og varme op inden en konkurrence.  

18.1.1 Undtagelser 

I ekstraordinære situationer må stævnejuryen lukke hele faciliteten eller begrænse 

træning i denne facilitet til bestemte dele og tidsrum. 

18.1.2 Træningsrettigheder  

Atleter som har registreret sig til en world archery event må bruge 

konkurrencefaciliteten under den officielle træning. Mænd og kvinder må ikke deltage 

i den officielle træning for det andet køn. Alle atleter som deltager skal være 

akkrediteret.  

18.1.3 Træningstype 

Officiel træning er det tidsrum, som arrangøren skal tilbyde, hvor der kan trænes på 

faciliteten.  Under den officielle træning skal faciliteten være klargjort på samme 



måde som under konkurrencen.  Uofficiel træning er de tidsrum, ud over officiel 

træning, hvor arrangøren tillader træning på faciliteten, og faciliteten behøver ikke at 

være klargjort på samme måde som under konkurrencen. Arrangører bør sætte så 

meget tid af til uofficiel træning, som programmet tillader.  

18.2 Officiel træning 

18.2.1 Ved european cup events skal faciliteten være åben for inspektion og træning (officiel 

træning), mindst en gang før den første konkurrence, klargjort på samme måde som 

under konkurrence, og på samme tid på dagen som under konkurrencen. Forudgående 

for hver efterfølgende konkurrence bør der også være officiel træning, medmindre 

eventprogrammet ikke tillader dette, eller andre forhold forhindrer dette. Td har 

autoritet til at tillade blandet træning på konkurrencedage, når dette er i atleternes og 

arrangørernes bedste interesse. 

18.2.2 Løbetræning 

 Konkurrencebanen til officiel træning skal være åben på tidspunkter svarende til 

konkurrencen, hvis muligt, og skal være markeret og indhegnet, eller barrikaderet som 

under konkurrencen. 

18.2.3 Skydetræning 

 Skydetræningen dagen inden konkurrencen skal afholdes på tidspunkter svarende til 

konkurrencedagen, hvis muligt. Træningen vil begynde på samme tidspunkt på 

konkurrencedagen, kun med papiransigter, og på de tildelte alléer. Efter 30 minutter 

bruges der drop-down ansigter, og man vil frit kunne vælge mellem alléer, indtil 

slutningen af træningen. Arrangøren bør også have papiransigter til rådighed i den frie 

periode, hvis muligt. 

18.3 Opvarmning 

18.3.1 Tidtagning og skydeskiver    

 Inden starten af en konkurrence, skal atleterne have muligheden for at justere deres 

buer, på banen, i en periode på 45 minutter, som skal begynde en time før, og som 

ikke må slutte senere end 5 minutter før den første start. Kortere tid kan bruges, men 

det skal være mindst 30 minutter, og uden skift af papiransigter. Hvis nødvendigt, kan 

både mænd og kvinder træne inden den første konkurrence, men dette skal foregå 

separat.  

18.3.2 Justering af buer må kun finde sted på banen i opvarmningstiden, og på træningsbanen 

under konkurrencer. 

18.3.3 Fordeling af alléer under opvarmning 

 Til individuel- og sprintkonkurrencer, skal hvert hold, hvis muligt, have tildelt en allé 

på banen, under opvarmningen. Tildelingen af alléer skal afgøres med en tilfældig 

lodtrækning, gennemført under opsyn af td. Til stafetkonkurrencer er holdets allé det 

samme som startnummeret. Et reservemedlem af hvert hold har lov til at justere sit 

udstyr før hver konkurrence, inklusiv reserven til stafetholdet.  

 

18.3.4 Placering af skydeskiver med papiransigter til træning og opvarmning 

 Hver skydeskive med papiransigt til opvarmning, skal placeres i midten af to alléer, 

med ansigterne i samme højde og med samme afstand som under konkurrence.  

 



19 Opvarmning på banen 
19.1 Generelt 

 De dele af konkurrence-sporet, som td har anvist, må bruges til opvarmning før og 

under konkurrencen, undtaget ved european cups. Sporene må kun bruges af de atleter 

som skal deltage i den efterfølgende konkurrence, og kun i konkurrencens løberetning. 

Td beslutter om banen må bruges til opvarmning før konkurrencen, baseret på 

omstændighederne. 

19.2 Anden brug af spor 

 Holdstab og atleter som ikke er tilmeldt til at deltage i konkurrencen, må løbe på 

banen op til fem minutter før konkurrencens start. Efter dette må de ikke længere 

opholde sig på konkurrencesporet, men må gå langs med siden af sporene.  

 Når de løber på sporet, skal de ikke-tilmeldte atleter og holdstab henholdsvis bære 

træningsvest eller banearmbånd. 

 

20 Startreglement 
20.1 Starttype og intervaller 

20.1.1 Individuelle konkurrencer 

 Til individuelle konkurrencer vil kun enkeltstarter foregå normalt, med 30 sekunders 

intervaller. Td skal sammen med arrangøren beslutte hvilket startinterval der er bedst 

under de givne omstændigheder, op til 60 sekunder. Et antal skydeskiver som er 

tilstrækkeligt til antallet af atleter, skal stå til rådighed, hvis startintervallet er 30 

sekunder.  

20.1.2 Sprintkonkurrencer 

20.1.2.1 Sprintkonkurrencer begynder med en kvalifikationsrunde, organiseret som en 

intervalstartskonkurrence. Efter kvalifikationen deltager de kvalificerede atleter i 

sprintfinaler, med brug af eliminationsrunder (sprint). 

 Intervalstartsproceduren for kvalifikationsrunden. Startintervaller kan være 10, 15, 20 

eller 30 sekunder. Td skal i konsultation med arrangøren beslutte hvilken starttype 

eller intervaller der er bedst under omstændighederne, op til 60 sekunder. 

20.1.2.2 Finalerunder (kvartfinaler, semifinaler og finaler.) 

 Ved european cups vil runderne inkludere kvartfinaler, semifinaler og a-finalen. Ved 

andre konkurrencer beslutter arrangøren hvilke runder der inkluderes, inklusiv om der 

skal tilføjes en b-finale.  

20.1.2.3 Startpositioner vælges af atleterne i følgende rækkefølge; 

 - semifinaler: rangering fra kvartfinaler og kvalifikationstider bruges. 

 - finaler: rangering fra semifinaler og kvalifikationstider bruges. 

20.1.2.4 Tildelingen af konkurrenter til kvartfinale-runder bliver beslutter ud fra 

slutrangeringen fra kvalifikationsrunden (#1-#48). Positioner i efterfølgende heats 

bliver også tildelt baseret på rangeringen eller tider fra den tidligere runde eller runder.  

Tabellen nedenunder illustrerer princippet for tildeling af konkurrenter til deres 

runder, når der ikke er taget tid på runderne. 

 



Tabel a. Kvartfinaler med 10 deltagere i 4 runder, max 40 går videre. 

 

Tildelt til runder Q1 Q2 Q3 Q4 

Fordeling 9 – 24 #9 #12 #10 #11 

#16 #13 #15 #14 

#17 #20 #18 #19 

#24 #21 #23 #22 

Fordeling 25 – 28 #25 #28 #26 #27 

Fordeling 29 – 32 #32 #29 #31 #30 

Fordeling 33 – 36 #33 #36 #34 #35 

Fordeling 37 – 40 #40 #37 #39 #38 

Fordeling 41 – 44 #41 #44 #42 #43 

Fordeling 45 – 48 #48 #45 #47 #46 

 

Semifinaler (18) Finaler (8+8) 

S1 S2 B final A final 

#1 #2 S1 #5 S1 #1 

#4 #3 S2 #5 S2 #1 

#5 #6 S1 #6 S1 #2 

#8 #7 S2 #6 S2 #2 

Q1 #1 Q3 #1 S1 #7 S1 #3 

Q1 #2 Q3 #2 S2 #7 S2 #3 

Q2 #1 Q4 #1 S1 #8 S1 #4 

Q2 #2 Q4 #2 S2 #8 S2 #4 

Q r3-1* Q r3-2* 

*i konkurrencer hvor der ikke er taget tid på runderne, bliver 9. Pladsen i 

semifinalerne tildelt fra de 3. Rangerede deltagere i alle kvartfinalerne. Den 3. 

Rangerede deltager med den hurtigste kvalifikationstid (q r3-1) bliver tildelt den første 

semifinale, s1, og den 3. Rangerede deltager med den næst-hurtigste kvalifikationstid 

(q r3-2) bliver tildelt s2. 

20.1.2.5 Gælder kun european cup -> artikel skal inkluderes i ec regler 

Ved wrach, wraych, rawc, skal der tages tid på runderne, og tildelingen af 

konkurrenter i semifinalerne og a-finalen sker ifølge følgende principper: 

Til 9. Pladsen i semifinalen, vil de næste to hurtigste deltagere fra kvartfinalerne, som 

er rangeret enten 3. Eller 4., avancere. Den hurtigste vil blive tildelt s1, og den næst-

hurtigste bliver tildelt s2. Den 1., 2. Og 3. Rangerede deltager fra hver semifinale 

bliver tildelt a-finalen, plus de 2 næst-hurtigste deltagere fra begge semifinaler, som 

er rangeret 4. Eller 5.. Alle andre semifinalister bliver tildelt b-finalen. 

20.1.2.6 I sprintkonkurrencer med mindre end 24 deltagere i kvalifikationsrunden, kan juryen 

beslutte at bruge en reduceret version af tabel a, eller de kan fordele deltagere direkte i 

semifinalerne, eller a-finalen.  

 

 



20.1.3 Stafetkonkurrencer 

 Starter i stafetkonkurrencer vil ske som en simultan start for den første atlet fra hvert 

hold. Efterfølgende starter for de andre holdmedlemmer, vil ske med en berøring fra 

det indkommende holdmedlem, i stafet overlevering zonen. 

20.2 Startpositioner og starter 

20.2.1 Enkeltstart med elektronisk tidtagning 

 Atleter skal stå så tæt på porten som muligt, og passerer gennem porten på 

starttidspunktet.  

20.2.2 Enkeltstart med manuel tidtagning 

 Hvis der kun bruges manuel tidtagning, skal atleterne stå med begge fødder helt bag 

startlinjen, og krydser linjen på deres starttidspunkt. 

20.2.4 Stafetstart 

 I stafetkonkurrencer, skal de første atleter stå i deres tildelte startbane, med begge 

fødder bag linjen der markerer deres startrække, eller bag deres banenummer, hvis der 

ikke er en linje. De krydser linjen når det valgte startsignal lyder. Efterfølgende 

medlemmer af et stafethold, står i stafet overlevering zonen i henhold til deres 

startsekvens, og starter når et indkommende holdmedlem rører dem. 

20.2.5 Gruppestarter 

 I gruppestarter skal atleten med det laveste startnummer tage bane 1, det næstlaveste 

nummer tager bane 2, osv. De skal stå som i stafetkonkurrencernes simultane start, og 

starter når det valgte signal gives. Processen gentages for hver gruppe. 

20.3 Startsignaler 

20.3.1 Enkeltstart - elektronisk port 

 Startkommandoen gives af den elektroniske lyd af starturet - et højt bip, og den 

visuelle tid på starturet. Starteren må ikke røre ved atleten.  

20.3.2 Enkeltstart - manuel timing 

 Ved enkeltstarter uden elektronisk startport, skal starteren sige ”klar”, 10 sekunder før 

starten, og derefter højt og tydeligt tælle ned fra 5 sekunder før starten, og sige ”fem -

fire - tre - to - en”. Præcist på starttidspunktet skal han give kommandoen ”go”. 

Starteren må ikke røre ved atleten. 

20.3.4 Simultan- og gruppestart 

   I stafet- og sprintkonkurrencer med gruppestarter, skal startsignalet gives af et skud 

fra startpistolen eller et andet apparat, eller med et flag. Verbale advarselssignaler vil 

blive givet ved 1 minut, 30 sekunder, og ”klar”, før starten, med startsignalet givet 

indenfor 5 sekunder efter ”klar”.  

20.3.5 Starter i stafet overlevering zonen 

 I stafetkonkurrencer skal stafet-overdragelsen ske indenfor stafet overlevering zonen, 

på en sådan måde at den ankommende atlet rører ved den startende atlets krop 

(inklusiv torso, arme, ben, hænder, fødder og hoved) eller bue. 

20.4 Tidspunkt for start, tidlig start, forsinket start, eller falsk start. 

20.4.1 Elektronisk starttid 

 Ved enkeltstarter, skal den elektronisk registrerede tid hvor porten blev aktiveret, være 

starttiden, hvis atleten aktiverer porten indenfor 3 sekunder før eller 3 sekunder efter 

det fastlagte starttidspunkt. Hvis en atlet starter mere end 3 sekunder før det fastlagte 

tidspunkt, er det en tidlig start. Hvis atleten starter mere end 3 sekunder senere end det 



fastlagte tidspunkt, er det en forsinket start, og tiden vil begynde fra det fastlagte 

starttidspunkt.  

20.4.2 Manuel starttid 

 Hvis der kun bruges manuel tidtagning, og der er tale om en enkeltstart, er 

starttidspunktet for individuelle atleter det tidspunkt som står på startlisten. Hvis en 

atlet starter før signalet er det en tidlig start. Hvis atleten starter for sent, er det en sen 

start. 

20.4.3 Stafet- og sprintkonkurrencer med gruppestarter 

 Starten er ved startsignalet.  

20.4.4 Starttid i stafet overlevering zonen 

 Starttidspunktet for medlemmer af stafethold, som overtager, er i det øjeblik det 

indkommende holdmedlem krydser tidtagningslinjen i begyndelsen af zonen.  

20.4.5 Tidlig start - enkeltstart 

 Hvis en tidlig start forekommer i en enkeltstartskonkurrence, eller i stafet overlevering 

zonen, skal starterens assistent stoppe atleten så hurtigt som muligt efter startlinjen 

eller stafet overlevering zonen, og sende ham tilbage. Atleten skal vende tilbage til sin 

position bag startlinjen, eller gå ind i stafet overlevering zonen i stafetkonkurrencer, 

og starte igen. Hvis muligt skal atleten genstartes manuelt ved den korrekte starttid, 

gennem porten, eller over startlinjen, undtaget ved stafet. Hvis den korrigerede starttid 

er udløbet, vender starttidspunktet tilbage til starttidspunktet givet på startlisten. Tabt 

tid vil dermed tælle imod atleten. 

20.4.6 Falsk start - gruppestart og i overdragelseszonen 

 Hvis der er en falsk start under en gruppestart, vil den tildelte RAIJ og officials stoppe 

atleterne ved slut-startlinjen. Efter en falsk start skal der være en ny start. Hvis stafet-

overdragelsen sker før eller efter (udenfor) overdragelseszonen, er det en falsk start, 

og proceduren skal gentages indenfor zonen. En atlet eller et hold som er startet 

tidligt, og som ikke vender tilbage for at starte igen på korrekt vis, regnes for ikke at 

have startet. 

20.4.7 Sen start 

 Hvis atleter starter for sent, skal de starte ved porten ved den første givne mulighed, 

som anvist af starteren, uden at hindre andre atleter.  

20.4.7.1 hvis atleten selv er skyld i sin forsinkelse, vil hans starttid være den der fremgår af 

startlisten. Hvis den sene start var pga. Force majeure, skal konkurrencejuryen beslutte 

hans starttid. 

20.5 Startnumre 

20.5.1 Generelt 

 Ved european cups skal alle atleter gå med en vest, som har deres startnummer på 

forsiden, bagsiden, og begge sider.  Atleter skal også have deres startnummer på 

begge lår. Atleter er ansvarlige for at deres startnummer forbliver fastgjort til de 

krævede placeringer under konkurrence. Startnummeret og sekvensfarven som atleten 

bærer, skal være det nummer og den farve som de har fået tildelt til den konkurrence, 

af konkurrencens startlisten.  

 

 

 



20.5.2 Nummerering 

 Ved european cups, skal sættene af startnumre for mænd, kvinder, kadet mænd og 

kadet kvinder, for hver start, begynde med nummer 1 og fortsætte i numerisk 

rækkefølge til det sidste tal. 

20.5.3 Størrelse på startnumre 

 Startnumrenes størrelser ved world archery konkurrencer, er beskrevet i materiale 

kataloget. 

20.5.4 Startnumrenes farver, efter deltager. 

20.5.5.1 Individuel- og sprintkonkurrencer. 

 Alle atleters startnumre skal være samme farve. 

20.5.5.2 Stafetkonkurrencer. 

 Startnumrenes farver indenfor holdet skal være rød til det startende holdmedlem, grøn 

til det andet, gul til det tredje, og blå til det fjerde. 

 

21 Løbereglement 
21.1 Generelt 

21.1.2 Hvis en atlet observerer at en anden atlet kommer ud for en ulykke, skal han 

rapportere det ved det næste kontrolpunkt. 

21.1.3 Hvis en atlet trækker sig fra konkurrencen før han når i mål, skal han informere den 

første official han møder. 

21.1.4 Placering af buen 

 Hver atlet skal bære buen i hænderne eller på ryggen, med et rygkogger eller sele. 

Hver atlet må medbringe et lille reparationssæt. Hvis buen bliver beskadiget under 

konkurrencen skal buen med det samme udskiftes med holdets ekstra bue på 

skydebanen. Pilene kan placeres i kegler ved indgangen til skydebanen, eller de kan 

bæres sikkert i et rygkogger. 

21.1.5 Forkert spor 

 Hvis en atlet tager det forkerte spor, som ville resultere i en tidsfordel eller forkert 

sekvens, skal han vende tilbage til det punkt hvor han drejede forkert, langs med den 

del af sporet som han fejlagtigt valgte at løbe. For at gøre dette skal atleten løbe imod 

den korrekte løberetning, og er selv ansvarlig for at sikre at han ikke hindrer andre 

atleter, eller bringer dem i fare. 

21.1.7 Strafrunder 

 Ved alle konkurrencer skal atleterne løbe en runde på strafbanen en gang, for hver 

missede skive, umiddelbart efter skyderunden. 

21.1.8 Ansvar 

 Atleter er ansvarlige for at løbe det nødvendige antal strafrunder, umiddelbart efter 

skyderunden. Det er ikke tilladt at gennemføre strafrunder på et senere tidspunkt. 

21.1.9 Strafrundefejl 

 Hvis en atlet løber for mange strafrunder, pga. Fejl fra arrangøren eller pga. En defekt 

skydeskive, skal konkurrencejuryen beslutte en passende tidsgodtgørelse. Arrangøren 

skal sikre at man har en gennemsnitlige strafrundetid, baseret på mindst på mindst fem 

atleter, ved hver konkurrence. 

 



21.2 Hindring af andre atleter 

 Det er strengt forbudt at hindre andre atleter på noget tidspunkt under konkurrencen. 

Der er også forbud imod at tabe objekter på konkurrencebanerne eller på skydebanen, 

på en sådan måde at de hindrer andre atleter. 

21.3 Forfriskninger 

 Atleter må indtage forfriskninger under konkurrencen. Forfriskningerne må bæres af 

atleten, eller bringes til dem. 

21.4 Anden hjælp 

 Atleter må ikke modtage nogen form for hjælp fra andre personer, andet end hvad der 

står beskrevet i disse regler. 

 

22 Skydereglement 
22.1 Generelt 

22.1.1 Skyderegler 

 Al skydning under træning og konkurrence, foregår på skydebanen, hvor der kun 

sigtes på skydeskiver. Ved konkurrence skal atleterne skyde efter at de har færdiggjort 

alle de nødvendige dele af konkurrencebanen, undtagen den sidste, som ender ved 

mållinjen eller stafetoverdragelsen. Skydespecifikationer for alle konkurrencer, er 

beskrevet i artikel 3.1, og skal gælde for skydning ved alle world archery’s run-

archery konkurrencer.  

22.2 Specifikke regler for konkurrencetyper 

22.2.1 Valg af alléer 

 Ved individuel og sprint (kvalifikation) konkurrencer må atleterne frit vælge hvilken 

allé de vil skyde på. I sprint (finaler) med gruppestart skal atleterne vælge allé 

sekventielt, startende med bane 1, og altid vælge det laveste ledige nummer. I 

stafetkonkurrencer skal holdene bruge den allé som deres startnummer svarer til, 

under den første skydning.  

22.2.2 Sprint- og stafetkonkurrencer - ekstra pile 

 Ved sprint- og stafetkonkurrencer skal hver atlet skyde de første 4 pile, og hvis der er 

skydeskiver tilbage, skal han bruge den ekstra pil (kun to for hver skydning).  

 Hvis atleten har valgt at placere sine pile i en kegle ved indgangen til skydebanen, skal 

han lade de ubrugte ekstra pile stå på skydelinjen.  

22.3 Skydeposition 

22.3.1 Knælende position 

 Mens atleter skyder i den knælende position skal de kun placere et (1) knæ på jorden, 

og brystkassen bør forblive oprejst.  

22.3.2 Stående position 

 Atleter skal skyde fra en stående position, uden støtte, med begge fødder bag et reb 

eller en sløjfe, som markerer skydelinjen. 

22.3.3 Afskaffelse af skudte pile 

 De pile som atleten skyder i løbet af konkurrencen, skal blive i skydeskiven eller 

jorden indtil slutningen af konkurrencen.  

 

 



22.3.5 Position på alléen 

 Atleten skal sikre at ingen dele af hans krop eller udstyr overskrider de røde 1,5 meter 

markeringslinjer, eller forlængelsen af disse grænser, mens han skyder.  

22.3.6 Håndhævelse 

 Hvis en baneofficial advarer en atlet om at hans skydeposition, eller hans position på 

skydelinjen, ikke er i overensstemmelse med reglerne, skal atleten med det samme 

korrigere sin position.  

22.4 Sikkerhedsreglement 

22.4.1 Generelt 

 Skydning er kun tilladt på skydebanen, under officielt autoriseret tidtagning. Det er 

forbudt at gøre bevægelser med en bue som kan bringe andre personer i fare, eller som 

andre kan opfatte som farlige. Når banen er åben, har ingen adgang til at opholde sig 

foran skydelinjen. Det er kun tilladt at skyde med retning mod skydeskiverne, ikke 

mod jorden. Atleten er til alle tider ansvarlig for sikkerheden omkring hans handlinger 

og bue.   

22.4.2 Placering af pilen på buen 

 En pil må kun placeres på buen, med retning mod skydeskiverne.  

22.5 Beskadigede buer og pile 

22.5.1 Reparation af buer 

Atleterne må reparere deres bue under hele konkurrencen, forudsat at de ikke 

modtager hjælp fra andre personer. Det er kun tilladt at bruge de personlige, 

markerede ekstra buer og ekstrapile, som er placeret på stativet, på skydebanen. 

22.5.2 Beskadigede buer 

 Hvis en bue skal repareres, må atleten selv foretage reparationen, uden hjælp, og kun 

ved brug af det reparationssæt som han selv bærer. Hvis buen ikke kan gøres brugbar, 

må den udskiftes med hans personlige, markerede ekstra bue, som er placeret i stativet 

på skydebanen.  

22.5.3 Ekstra buer 

 En bue som er blevet beskadiget under konkurrence, eller som er defekt af tekniske 

årsager, til en sådan grad at den ikke længere kan bruges under konkurrence, må 

udskiftes med en ekstra bue, som er blevet kontrolleret og markeret ved 

udstyrskontrollen, og som er blevet afsat på banen før konkurrencen, i det udpegede 

stativ til ekstra buer, af atleten selv. Atleten skal så fortsætte konkurrencen med den 

personlige markerede bue. 

22.5.4 Procedure for udskiftning af bue 

 For at udskifte en beskadiget bue, må atleten, før han går ud til sin allé, selv løbe hen 

til sin bue i stativet på banen, skifte sin bue, og dernæst gå ud til sin allé. Under 

skydning skal atleten indikere at hans bue skal skiftes, ved at række hånden op. Når en 

baneofficial svarer, skal atleten pege på sin bue og sige ”bue”, navnet på hans nation, 

og hans personlige nummer, højt. Baneofficialen vil hente den personlige markerede 

ekstra bue fra det udpegede stativ, og bringe den til atleten.  

22.5.5 Beskadigede pile 

En atlet som beskadiger en eller flere pile under konkurrence, kan udskifte dem med 

sine ekstra pile i stativet, ved indgangen til skydebanen. Hvis atleten opdager en 

beskadiget pil mens han er på skydelinjen, kan han få sine udskiftningspile fra en 



baneofficial, ved at række hånden op og sige ”pile”, navnet på nationen og hans 

personlige nummer, højt. Den baneofficial som svarer vil hente de ekstra pile fra 

atletens personlige markerede ekstra pile, som er placeret bag skydebanen, og aflevere 

dem til atleten.  

22.5.6 Ingen tidsjustering 

Der vil ikke være nogen tidsjustering for at have repareret eller udskiftet en bue, eller 

for at skaffe ekstra pile. 

22.5.7 Respons fra baneofficials 

Alle baneofficials skal være opmærksomme, og reagere hvis en atlet rækker hånden 

op, for at efterspørge ekstra pile eller bytte bue. Baneofficials skal reagere hastigt, og 

bevæge sig hurtigt for at minimere den tid som bruges på at bringe pile eller bue til 

skytten. 

22.6 Fejl og defekte skydeskiver 

22.6.1 Defekter på skydeskiver 

 Hvis en skydeskive ikke fungerer, skal atleten anvises en anden skive. 

22.6.2 Kryds-skydning og skydeskive ramt af en anden atlet 

Hvis en skydeskive, som bliver brugt af en atlet, bliver ramt af en anden atlet, skal den 

skytte som har skudt forkert stoppes med det samme. Hvis ingen af skive-pladerne, er 

faldet ned, må den korrekte skytte fortsætte med at skyde. Hvis en skiveplade er blevet 

ramt, skal skiven nulstilles med det samme, og atleten må derefter fortsætte. 

22.6.2.1 Før en nulstilling af skiven, skal træffere, og deres position noteres. I sådan et tilfælde, 

skal baneofficialen fortælle atleten hvor mange strafrunder han skal tage.  

22.6.2.2 Hvis en atlet krydsskyder på en bane, som ikke er på hans allé, og ingen anden atlet 

skyder på den skive, skal han have lov til at fortsætte uden forstyrrelse. Atletens 

træffere vil kun være de som ramte den korrekte skive.  

22.6.3 Tidsjustering og ansvar 

 I de tilfælde hvor en atlet mister tid pga. En fejl på skydeskiven, som ikke er hans 

skyld, eller en defekt skydeskive, skal konkurrencejuryen lave en passende 

tidsjustering. 

22.6.4 Egen fejl 

Hvis en atlet begår en fejl, så som krydsskydning, eller vælger en skydeskive som 

allerede er blevet skudt på, men som ikke er blevet nulstillet, er det hans eget ansvar, 

og der vil ikke blive lavet justeringer af hans tid. 

22.6.5 Scoring af skydningen 

Arrangøren skal sætte et system op for scoring af skydningen, for al skydning under 

konkurrencen. 

 

23 Mål, konkurrencetid og resultater 
23.1 At komme i mål 

23.1.1 ”måløjeblikket” er det øjeblik en atlets eller et holds konkurrencetid slutter. Når der 

bruges elektronisk tidtagning, forekommer måløjeblikket når atleten bryder strålen fra 

den elektroniske sensor ved mållinjen. Når der bruges manuel tidtagning, forekommer 

måløjeblikket når atleten krydser mållinjen med en eller begge fødder. I 

holdkonkurrencer tages tiden fra det sidste holdmedlem som kommer i mål. 



23.2 Konkurrencetid 

 Konkurrencetiden er den forløbne tid under konkurrencen, som atletens eller 

stafetholdets placering, i konkurrencens resultat, er baseret på. Tiden inkluderer altid 

de straffe og tidsjusteringer som er pålagt eller givet af konkurrencejuryen. 

23.2.1 Sprint og individuelle konkurrencer 

 I sprint og individuelle konkurrencer er atletens tid den forløbne tid mellem start og 

mål. 

23.3 Stafetkonkurrencer 

I alle stafetkonkurrencer er konkurrencetiden af et holdmedlem, den tid som er gået 

fra starten, eller overlevering, til overlevering eller mål. Den totale tid for et stafethold 

er den tid som er gået mellem det første holdmedlems start, til det sidste medlem 

krydser mållinjen.  Den indkommende atlets tid stopper i det øjeblik han krydser 

tidtagningslinjen inden stafet overlevering zonen, og den startende atlets tid begynder 

i samme øjeblik. 

23.3.1 Placering i stafetkonkurrence 

Placeringen af stafetholdene i resultaterne, skal afgøres efter rækkefølgen af deres 

sidste atlets måltid, undtagen når konkurrencejuryen har pålagt tidsstraffe eller lavet 

justeringer af tiden. 

23.4 Samme tid - lighed 

Hvis to eller flere atleter i en individuel konkurrence, har den samme konkurrencetid, 

skal de placeres i resultatet med samme (lige) rangering. Der skal ikke være lighed i 

sprint finaler og stafetkonkurrencer.  

23.5 Målkamera 

Ved wrach, wraych, og rawc, i sprint- og stafetkonkurrencer, skal der installeres et 

målkamera ved mållinjen, til at registrere måløjeblikket. Kameraet skal placeres 

præcist på linje med mållinjen, og i en sådan position at kameraet ser hele mållinjen. 

Hvis målkameraet er nødvendigt for at afgøre målrækkefølgen, skal rækkefølgen på 

optagelsen afgøre placeringen. Beslutningen skal baseres på den første del af den 

første fod som krydser mållinjen. RAIJ start/mål skal være målkamera-dommer, og 

afgøre målrækkefølgen, baseret på mål-optagelsen. Målkamera er ikke påkrævet ved 

racch eller racc konkurrencer, men må benyttes. 

 

24 Systemer til tidtagning 
24.1 Krav 

Konkurrencetid skal måles elektronisk, suppleret med manuel tidtagning. Manuel 

tidtagning bruges kun hvis det elektroniske system fejler under konkurrencen. 

Specifikationer for tidtagningsudstyr findes i bilag a.  

24.2 Måleenhed  

Elektroniske og manuelt målte konkurrencetider skal registreres ned til 1/10 af et 

sekund (0,1) for individuel- og sprintkonkurrencer, og 1/100 af et sekund (0,01) for 

sprintkonkurrencer. 

  

 25 Konkurrenceresultater 
25.1 Generelt 



Resultater er registreringen af atleternes eller holdenes præstation under 

konkurrencen.  Arrangøren er ansvarlig for at producere og distribuere resultaterne på 

papir. Ved wrach, wrajch, og rawc konkurrencer, skal resultaterne fremgå på engelsk, 

men mere end et sprog kan dog bruges i de samme resultater. Foreløbige og endelige 

resultater skal indeholde de følgende informationer: 

• Navn og placering af begivenheden; 

• Type, tid og dato for konkurrencen; 

• Bane- og vejrdata; 

• Navne på stævnejurymedlemmer; 

• Underskrift fra td; 

• Antal tilmeldte atleter og totale rangeret; 

• Antal som ikke startede og ikke nåede i mål; 

• Noter om pålagte straffe; 

• Kolonner til: 

o Placering i rangeringen, i rækkefølge fra først til sidst; 

o Startnumre;  

o Efternavne og fornavne på atleter; 

o Nation eller hold; 

o Skudstraf pr. Runde; 

o Løbetider ned til 1/10 (0,1) eller 1/100 (0,01) af et sekund; 

o Total tid og holdtid (i stafet); 

o Hvor meget tid atleter eller hold er bagud; 

o World cup point (når det er passende). 

25.1.1 Lige placering 

Hvis der er et lige resultat (lighed mellem konkurrencetider), skal atleterne med lige 

resultater gives den samme rangering i resultatet, men den efterfølgende placering er 

ikke med i resultatet. 

25.2 Typer af resultater 

Der er tre typer resultater: mellemresultater, foreløbige resultater, og endelige 

resultater. 

25.2.1 Mellemresultater 

Mellemresultater reflekterer konkurrencesituationen undervejs i konkurrencen, og er 

kun ment som information. De vil blive fremvist på resultattavlen, og bekendtgjort af 

speakeren. 

25.2.2 Foreløbige resultater 

Foreløbige resultater er de første officielle resultater fra konkurrencen, produceret af 

arrangøren efter den sidste atlet er kommet i mål. De foreløbige resultater er underlagt 

appelretten, og skal offentliggøres og hænges frem ved målområdet og 

konkurrencekontoret, hurtigst muligt efter den sidste atlet er kommet i mål. 

Tidspunktet for de foreløbige resultaters offentliggørelse skal være synligt på de 

foreløbige resultater, og skal være underskrevet af td. 

 

25.2.3 Endelige resultater 



De endelige resultater er det endelige arkiv af konkurrencen, og skal offentliggøres 

umiddelbart efter appelfristen er udløbet, eller så snart konkurrencejuryen har truffet 

en beslutning angående afgivne appeller.  

 

26 Appeller  
26.1 Generelt 

 World archery’s regler gælder for alle appeller.  

 

27 Straf 
27.1 Atleter kan blive underlagt straf 

27.2 Straffens type 

 Straffe som kan pålægges: 

27.2.1 Irettesættelser. Gult kort? 

• En irettesættelse skal gives i tilfælde af: 

• At world archery’s, eller dennes interessers, ære eller omdømme bringes i fare 

eller bagvaskes; 

• Fornærmelse af world archery, dets organer, dets medlemmer, dets medlemmers 

organisationer og organer, eller gæster af world archery;  

• Overtrædelse af regler, som ikke har en klart beskrevet, hårdere straf; 

27.2.2 Startforbud 

 En atlet eller et hold skal forbydes at deltage i konkurrence for: 

• At optræde ved starten med udstyr eller påklædning som ikke er i 

overensstemmelse med world archery’s materiale katalog, eller reklame som ikke 

stemmer overens med bog 1, artiklerne 2.2.3 til 2.2.8; 

• At optræde ved starten med det forkerte startnummer, eller intet startnummer, pga. 

Fejl begået af atleten eller dennes hold; 

• At overtræde reglerne angående officiel træning, opvarmning og skydetest. 

27.2.3 Et-minuts-straf 

 En tidsstraf på et minut skal pålægges atleter for: 

• Ikke at give plads ved første anmodning fra en overhalende atlet; 

• At begå en meget lille overtrædelse af principperne for fair play, eller kravene for 

sportsmanship. 

27.2.4 To-minuts-straf 

 En tidsstraf på to minutter skal pålægges atleter eller hold for: 

• Hver strafrunde, som er resultatet af en skudstraf, som ikke gennemføres 

umiddelbart efter hver knælende eller stående skydning, af en atlet eller et holds 

skydende medlem; 

• Hver pil som ikke er skudt, hvis atleten genoptager løbet, før han har skudt alle 

fire pile i en individuel konkurrence, og alle seks pile i en sprint- eller 

stafetkonkurrence, uden at have ramt alle skiver; 

• For hver pil skudt i jorden; 

• At begå en lille overtrædelse af principperne for fair play, eller kravene for 

sportsmanship. 



27.2.5 Diskvalificering 

 En atlet eller et hold skal diskvalificeres for: 

• At deltage i en konkurrence som han eller hun ikke er berettiget deltagelse i; 

• At modtage hjælp fra sin holdstab eller ikke-konkurrerende atlet fra sit hold; 

• At bruge udstyr, bue, eller påklædning som ikke er i overensstemmelse med world 

archery’s regler, inklusiv at bære uautoriserede reklamer ved en world archery 

event eller konkurrence; 

• At undgå start- eller målkontroller; 

• At deltage i en konkurrence med en bue som ikke er korrekt markeret; 

• At modificere udstyr, bue eller påklædning, som er blevet kontrolleret og markeret 

ved startkontrollen, på en forbudt måde; 

• At deltage i en konkurrence med et startnummer, eller startnummer-sekvensfarve, 

som han ikke har fået tildelt af konkurrencens startliste, med vilje, eller pga. Egen 

eller holdets fejl. 

• At afvige fra den markerede sti, eller løbe den forkerte sti, og dermed opnå en 

tidsfordel for sig selv eller sit hold, eller løbe banerne i den forkerte sekvens eller 

forkert retning; 

• At forstyrre en anden atlet på banen eller skydebanen, ved på alvorlig vis at hindre 

dem; 

• At modtage uautoriseret hjælp fra enhver person, mens atleten reparerer udstyr; 

• At skyde mere end det tilladte antal pile i enhver skyderunde, i individuel-, sprint- 

og stafetkonkurrencer; 

• At blive i en forkert skydestilling, eller forkert position på alléen, efter at have fået 

en advarsel;  

• Ikke at trække buen med retning mod skydeskiven; 

• At skyde i en retning som kan skabe fare, eller at skyde uden at sigte på 

skydeskiven; 

• Overtrædelse af enhver anden sikkerhedsregel under skydning; 

• Ikke at følge den skydesekvens som er fastsat for den konkurrence; 

• At bruge en pil som har en anden længde end den målte længde; 

• At begå en alvorlig overtrædelse af principperne for fair play, eller kravene for 

sportsmanship. 

27.2.6 Karantæne 

I tilfælde af en blodprøve (1 time før konkurrencens start) som viser 

hæmoglobinværdier, som er højere end 17,0 mg/ml for mandlige atleter, og 16,0 

mg/ml for kvindelige atleter, skal den pågældende atlet, af sundhedsmæssige årsager, 

øjeblikkeligt udelukkes fra den respektive konkurrence, indtil en gentaget blodprøve 

viser hæmoglobinværdier som er under 17,0 mg/ml for mandlige atleter, og 16,0 

mg/ml for kvindelige atleter. 

En gentaget blodprøve kan ikke foretages tidligere end fem dage efter den første 

blodprøve, som viste hæmoglobinværdier der overstiger det tilladte. En gentaget 

blodprøve skal finde sted senest muligt, før den næste konkurrence, i det tilfælde at 

perioden mellem den første blodprøve, som viste for høje værdier, og den næste 

konkurrence, er mere end fem dage lang. 



27.2.7 Nægtelse af blodprøve eller dopingkontrol 

Atleter som er blevet valgt til blodprøver, doping kontrol eller kønsverifikation, og 

som nægter at deltage, vil blive behandlet som om der er fundet evidens for forhøjede 

hæmoglobinværdier i blodet, doping, eller forkert køn. I disse tilfælde er 

strafværdighed juridisk antaget. 

 

28 Disciplinære foranstaltninger 
28.1 Trænere, officials, og world archery’s stab og dets medlemsforbund, individuelle 

medlemmer af world archery, og medlemmer af konkurrencekomiteer, er underlagt 

disciplinære foranstaltninger. 

 

29 Forbud og sanktioner for ikke-konkurrerende personer 
29.1 Generelt 

 Uretfærdig hjælp eller hjælp til atleter under konkurrence, som ikke er tilladt under 

disse regler, er forbudt. 

29.2 Specifikke forbud 

29.2.1 På skydebanen 

 Det er forbudt for alle personer at give atleterne mundtlig eller visuel information, råd, 

information via radio, eller bruge enhver anden kommunikationsmetode, på banen, 

inklusiv 10 meter til venstre og højre for banen. Dette gælder ikke for de generelle 

udryk for bifald eller skuffelse fra tilskuere.  

 Banens område vil være markeret med tydelige streger, 10 meter fra den venstre og 

højre allé.  

29.2.2 På banen 

 Pacing - at løbe foran, ved siden af eller bagved atleter er forbudt. Det er tilladt at løbe 

op til 50 meter ved siden af atleter for at give konkurrenceinformation eller for at 

tilbyde dem drikkevarer. Det er forbudt at røre ved atleter på en sådan måde at det 

hjælper deres fremdrift, eller for at hindre andre atleter.  

 På de sidste 100 meter før, og de første 100 meter efter skydebanen, i stafet 

overlevering zonen, og på de sidste 100 meter før målstregen, er det forbudt at løbe 

ved siden at atleter. 

29.2.3 Sanktioner 

 Tilskuere og andre personer skal være tydeligt informeret om disse regler, af den 

officielle speaker, før starten af konkurrencen, og skal advares om at overtrædelser af 

disse regler kan medføre at tilskuere bliver fjernet fra konkurrenceområdet af den 

arrangerende komite.  

 

30 Forkortelser 
Forkortelser af ord og begreber, som bliver brugt i disse regler, er inkluderet i den 

følgende liste: 

  

Wa - world archery  

Ra - run archery  



Cj - stævnejury 

 RAIJ - run-archery international judges 

 K - knælende 

 Ma - medlemsforbund 

 S - stående 

 Td - teknisk delegeret 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilag a 

Udstyrskatalog 

1 Generelt 

1.1 Formål 

Formålet med world archerys udstyrskatalog er at regulere alle aspekter af udstyr 

relatereret til world archerys run-archery konkurrencer. Kun godkendt udstyr kan 

bruges. 

1.2 Typer af udstyr 

Termen udstyr underinddeles i to større delkategorier:  

Konkurrenceudstyr og organisationsudstyr. 

1.2.1   Konkurrenceudstyr 

Med konkurrenceudstyr menes alle genstande, som atleten enten er iført eller bærer 

under konkurrencen og den officielle eller uofficielle opvarmning i forbindelse med et 

stævne. Konkurrenceudstyr omfatter bl.a. Bue, pile, bæresele, tøj; og tilbehør som 

f.eks. Handsker, beskyttelsesbriller og høreværn(ørevarmere?). 

1.2.2    Organisationsudstyr 

Organisationsudstyr omfatter alt andet udstyr, der kræves for at deltage i en world 

archery run-archery konkurrence eller opvarmning under et stævne, som atleten ikke 

er iført eller bærer. Eksempler på organisationsudstyr er: skydeskiver, 

tidstagningsudstyr, måtter, vindflag, skiltning og udstyrsmåleinstrumenter. 

2   Udstyrsspecifikationer 

2.1      Konkurrenceudstyr 

2.1.3    Påklædning 

Reklamer på atleters tøj under konkurrence skal være i overensstemmelse med 

gældende world archery regler. 

Intet klæbrigt materiale, såsom tekstil struktur, voks, harpiks, lim eller ekstra syning 

(bortset fra til fastgørelse eller polstring) er tilladt på ydersiden af tøjet. 

2.1.4    Buen 

Recurvebuen er et redskab, der består af en stiv midterdel og to vedhæftede bøjelige 

ben der ender i en spids med en strengekærv. Buen skal være af en simpel 

konstruktion, enten som kan adskilles (med en håndsektion af træ eller metal), eller i 

et stykke. Buen er opstrenget med en enkelt buestreng, som er anbragt direkte mellem 

de to strengekærve. Under brugen holdes den i sit greb med den ene hånd, mens den 

anden hånds fingre trækker, og holder og slipper strengen. Flerfarvede håndsektioner 

og varemærker på indersiden af det øverste ben er tilladt. 

Trækvægten må ikke overstige 35 pund. 

2.1.4.2    Måling af trækvægten 

Pilen skal være markeret med et sort mærke 1,5’’ (3,8 cm) bagved pilespidsen. 

Derefter trækkes buen med en buevægt indtil det sorte mærke rører midten af 

plungeren. Den viste vægt noteres. Pilens længde måles fra indersiden af nocken til 

pilespidsen (den fulde længde). 

2.1.5  Buestrengen 



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 nockpunkt, der kan forsynes med yderligere beviklinger, så 

det passer til nockerne, 

Punktet kan 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 genstand, der kan tjene som 

mund- eller næsemærke. 

Strengens beviklinger må ikke slutte inden for skyttens synsfelt under fuldt træk. Det 

er tilladt at bruge et sigtehul (”peephole”) på strengen. 

 

2.1.6  Pilehylden 

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). 

 

2.1.7  Trækindikator 

En trækindikator, hørlig, og/eller synlig, må anvendes, hvis den ikke er elektrisk eller 

elektronisk. 

 

2.1.8  Buesigte 

Et buesigte må anvendes til sigteformål, men der må på intet tidspunkt bruges mere 

end ét sigtemiddel. 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: 

• Det må ikke indeholde prisme, linse eller forstørrende udstyr, levelling, 

Elektriske eller elektroniske anordninger, og det må heller ikke omfatte mere end ét 

sigtepunkt. 

• Sigtet må være monteret på en forlænger. 

• En plade eller et stykke tape med markering af afstandsindstillinger må monteres 

på buen, men det må ikke kunne virke som yderligere sigtehjælp. 

• Hvis buesigtet er fastgjort til håndsektionen, må ingen skruer kunne ses i 

buevinduet. 

2.1.8.1  Buesigte, kontrasigte eller stabilisatorer er tilladt, forudsat de ikke stikker mere end 5 

cm frem i forhold til det forreste punkt på buens bagside. 

2.1.8.2  Den maksimale horisontale projektion af bueudstyr er 5 cm, for at tillade brugen af en 

plunger og et buesigte. 

2.1.9  Pilen 

En pil består af et skaft med spids, nock, faner og eventuel cresting (mønster på 

skaftet). 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 mønster 

farve(r) på faner, nocker og eventuel cresting.  

Når der skydes mod drop-down skydeskiver med gummi-ansigter, skal pilene have 

halvkugleformede spidser, og spidsernes diameter må være den samme, eller op til 5% 

større end pileskaftets diameter.  



Den enkelte skyttes pile skal være lige lange. 

 

 

2.1.10  Fingerbeskyttelse 

Fingerbeskyttelse i form af finger-stalls eller spidser, handsker, fingerlap eller tape 

(plaster) må bruges til at trække, holde og slippe strengen, forudsat der ikke indgår 

hjælpemidler til at trække, holde og slippe strengen med. 

En fingerspreder kan anbringes mellem fingrene, så klemning af pilene undgås. 

Fingerlappen kan forsynes med en ankerplade, eller tilsvarende, til ankring. På 

buehånden må bæres en almindelig handske, vante eller lignende, men den må ikke 

være fastgjort i buegrebet. 

2.2  Organisationsudstyr 

2.2.1  Skydeskiver 

2.2.1.1  Typer af skydeskiver og generelle specifikationer 

Der er to typer skydeskiver til run archery konkurrencer og træning: 

• Skydeskiver med papiransigter og 

• Drop-down skydeskiver. 

Diameteren af scorezonen er 16 cm ved skydning på 18 meters afstand. 

Form og dimensioner for begge typer af skydeskiver er vist i nedenstående diagram: 

a) Skydeafstand 18 meter 

 
Målt i cm. 

Hvis ansigterne er tofarvede, skal de være sorte med en 3 cm hvid plet. 

 

 

Højden af ansigtets midtpunkt skal være 105 cm (+/-10 cm) over skydeliniens niveau. 

Udløsningsmekanismen for drop-down ansigtet skal få ansigtet til at falde, når dets 

nedre del rammes af en kraft på 1,10 kgm (beregnet på grundlag af en pilevægt på 18 

g og en fart på 130 km/h). 

2.2.1.1.1  Skydeskiver med papiransigter 

Papiransigtet skal fastgøres på et blødt underlag egnet til at stoppe pilene. Ansigterne 

skal arrangeres som omtalt ovenfor. Bag skydeskiverne skal anbringes et hvidt net 

eller lignende, som kan opfange pile der er skudt forbi skydeskiven. Højden af nettet, 

og af enhver tilsvarende indretning, skal være 1 meter over det øverste af skydeskiven 

men mindst to (2) meter. 

2.2.1.1.2  Drop-down skydeskiver 

• Drop down skydeskiverne er lavet af fold-away elementer, af et materiale der ikke 

kan beskadige pilene.  

  

16 3 

25 



• Skydeskivernes mekanismer skal laves på en sådan måde, at de ikke kan 

beskadiges af pilene. 

• De skal have et nulstillingssystem der kan styres fra skydelinjen. 

• Enhver del af skydeskiven, der kan beskadige en pil skal tildækkes. De 

beskyttende dele skal laves af et materiale som forhindrer, at pilene trænger 

igennem eller bliver beskadiget. 

2.2.2  Tidskontroludstyr 

Til european cups skal bruges computerstyret, elektronisk tidskontroludstyr. Udstyret 

skal have en elektrisk eller elektronisk sensor ved start og mål. Derudover skal 

tidskontroludstyret være i stand til at modtage og bearbejde manuelt eller automatisk 

aktiverede mellemtids-signaler. 

Til manuel tidskontrol skal professionelle stopure af god kvalitet, eller manuelt 

aktiveret elektrisk tidskontroludstyr anvendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilag b 

Opgaver og ansvarsområder for run archery internationale 

dommere 
 

 

1 Run archery internationale dommeres opgaver 

1.1    Før konkurrencerne 

Run archery dommere skal ankomme til event-stedet i god tid for at gøre klar forud 

for den første officielle træning. Ved ankomsten skal de melde deres ankomst til 

dommerformanden for turneringens dommerkommision, og den teknisk delegerede. 

De skal være tilstede ved holdledermødet. De skal også kontakte den organiserende 

komite vedrørende deres ansvarsområde. 

1.2   Under konkurrencerne 

Run archery dommere skal gøre følgende med henblik på at forberede og kontrollere 

hver enkelt konkurrence: 

• Opholde sig i deres områder og holde opsyn alle aktiviteter, for at sikre den 

korrekte og ordentlige udførelse af den del af konkurrencen, som er deres 

ansvarsområde. 

• Gribe ind for at forhindre at der begås fejl; 

• Assistere og vejlede arrangørernes officials, hvis de bliver anmodet om det. 

• Sikre at alle sikkerhedsforanstaltninger udføres korrekt; 

• Rapportere til dommerformanden for turneringens dommerkommision når der 

indtræffer væsentlige hændelser, såsom den første og den sidste start, den første og 

den sidste atlet på skydebanen, første atlet over målstregen osv., og hvis noget 

usædvanligt indtræffer, såsom en skade o. Lign; 

• Observere brud på reglerne og rapportere dem til dommerformanden for 

turneringens dommerkommision; 

• Udføre andre opgaver, som anvises af dommerformanden for turneringens 

dommerkommision eller af td. 

1.3   Efter konkurrencerne 

Når hver konkurrence er slut, skal de internationale run archery dommere: 

• Rapportere til dommerformanden for turneringens dommerkommision at deres 

område ryddet og i orden, eller rapportere om problemer, der måtte være 

forekommet og som ikke hidtil er blevet rapporteret om: disse rapporteringer skal 

finde sted omgående når det er muligt, med henblik på at hjælpe til med en hurtig 

offentliggørelse af de foreløbige resultater, og udførelsen af den uofficielle 

præmieceremoni; 

• Rapportere til konkurrencejuryen om omstændighederne ved straffe, når dette 

anvises; 



• Afholde et kort evalueringsmøde om konkurrencen for den tilsynsførende for 

området. 

 

 

 

2   Internationale run archery dommeres ansvarsområde 

2.1  Generelt 

De internationale run archery dommere står til ansvar for dommerformanden for 

turneringens dommerkommision, vedrørende passende forberedelser og den korrekte 

og velordnede udførelse af konkurrencerne i deres ansvarsområde. 

Dommerformanden for turneringens dommerkomite er bindeleddet mellem RAIJ, td 

og organiserende komite. Han er ansvarlig for, at al nødvendig information fra 

dommerne når den teknisk delegerede og den organiserende komite. De internationale 

run archery dommere er ikke ansvarlige for udførelsen af aktiviteterne i deres 

områder, men er ansvarlige for at alt udføres korrekt. De internationale run archery 

dommeres vigtigste forbindelser indenfor organisationskomiteen omtales i parentes 

for hvert ansvarsområde. 

2.2   Specifikke ansvarsområder 

2.2.1   Banekontrol (RAIJ ↔ baneleder) 

Alt, der har med banen at gøre, inklusive udformningen af baner, tekniske 

specifikationer, banepleje, skiltning og opsætning af hegn, kontrol og kontrolpunkter, 

adgangskontrol, tv-zoners udlægning og håndhævelse, forløbere, kommunikation, 

sikkerhed og foranstaltning af førstehjælp. 

2.2.2   Skydebanekontrol (RAIJ ↔ skydebaneleder) 

Alt, der har med skydebanen at gøre, inklusive udlægning og opstilling, 

specifikationer, skydeskiver og deres funktion, strafbane, træneres båse, skiltning og 

nummerering, markering af alléer, vindflag, buestativer, banepleje, scoresystem, 

kontrolprocedurer, kommunikation og sikkerhed. 

2.2.3   Start- og målkontrol (RAIJ ↔ leder af tidtagning) 

Alt der har at gøre med start/mål område og tidtagningssystem, inklusive udlægning, 

opstilling, specifikationer, overlevering zone, start-ur, og tavle med bane-sekvens, 

målkamera når det er passende, sørge for atleters påklædning, pleje, skiltning og 

indhegning, trafikstrøm og kontrol, start- og målprocedurer, kommunikation, 

tidtagningsprocedurer og udstyr, og sikkerhed. 

2.2.4   Materielkontrol (RAIJ ↔ leder for tidtagningsudstyr og materielkontrol) 

Alt der har med materielkontrol at gøre, inklusive tidtagning, kontroludstyr, foreløbig   

kontrol af udstyr, start- og målkontrol, udlægning i samarbejde med start/mål RAIJ, 

kontrolprocedurer, trafikstrøm og kontrol, kommunikation og sikkerhed. 

 

 

 

 

 

 

 


