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SVENSKA

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND
AND
FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L’ARC

Regeländringa hos WA (FITA) 1 april 2012
Bakgrund:
WA Har i år skrivit om hela sin regelbok och samtidigt infört en hel del regeländringar. En
förhandsutgåva av reglerna finns att läsa på WA:s hemsida. Detta dokument är en
sammanfattning av de regeländringar som påverkar oss.

Regeländringar:
Matchskytte:
• Den skytt som inte är närvarande när en match startar har förlorat matchen.
• Om skytt väljer att träningsskuta på tävlingsfältet under sin bye-match får skytten
endast skjuta 3 pilar/serie och max 3 serier vid set matcher.
• Det röda kortet i lagmatcher tas bort.
Tavla Utomhus:
• En medialinje införs 1m framför väntelinjen.
• 5-ringad 80cm tavla förbjuds från och med 1 januari 2015 (Använd 6 ringad istället)
• Minsta avstånd mellan tavlors poänggivande zoner (för tavlor på samma höjd)
minskas från 10cm till 2cm.
• Reservmateriel om ljusen/klockorna inte fungerar skall numera bestå av skivor med
grön färg på ena sidan och gul färg på baksidan. Gul sida visas när det är 30sek kvar.
Övrig tid visas grönt. Skjutningen styrs av ljudsignal.
• Pilar som dras innan de är protokollförda skall protokollföras som miss. Om det
upprepas skall skytten diskvalificeras.
Tavla Inomhus:
• Det införs fyra nya 40cm tavlor (men de gamla finns kvar):
o 40cm-R triangulär trespot (saknar innertia)
o 40cm-C triangulär trespot (Saknar stortia)
o 40cm-R vertikal trespot (Saknar innertia)
o 40cm-C vertikal trespot (Saknar stortia)
• Om man har fyra vertikala trespot skall det vara minst 10cm mellan poängivande
zoner mellan 2:a och 3: kolumnen. Samt max 2cm (tidigare 5 cm) mellan poängivande
zoner mellan kolumn 1 och 2 respektive 3 och 4.
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Tavelnumren på butten skall vara minst 15cm höga
Reservmateriel om ljusen/klockorna inte fungerar skall numera bestå av skivor med
grön färg på ena sidan och gul färg på baksidan. Gul sida visas när det är 30sek kvar.
Övrig tid visas grönt. Skjutningen styrs av ljudsignal.
Pilar som dras innan de är protokollförda skall protokollföras som miss. Om det
upprepas skall skytten diskvalificeras.

3D:
3D är numera en variant av fält
• Skall nu vara två skyttar vid pålen på samma sätt som i fält.
• Om det finns flera mål skall vänster skytt skjuta på det vänstra målet och den högra
skytten på det högra.
• WA delar nu in målen efter storlek i 4 grupper:

•

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
X/10/8-storlek >250mm
201-250mm
150-200mm
Röd
30-45m
20-36m
10-27m
Blå
20-30m
15-25m
10-20m
4-8 mål i var och en av dessa grupper skall användas i banan
Särskiljning skall nu vara:
o Största antalet 10:or och 11:or
o Största antalet 11:or
o Om fortfarande lika skall de förklaras lika

Grupp 4
<150mm
5-18m
3-10m

Utrustning:
• Långbåge
o Ingen ankringsplatta eller liknande anordning hopbyggd med taben är tillåten.
Bågen skall skjutas antingen med ”Medelhavsgrepp” (tre fingrar med ett finger
över och två under pilen) eller med tre fingrar direkt under pilens nock
(pekfingret högst 2 mm under nocken) och med en enda konsekvent
ankringspunkt. Skytten får välja endera metoden, men får inte använda båda.
Fingerskyddet vid skjutning med tre fingrar under måste ha en hel
sammanhängande yta eller bestå av sammanfogade fingertutor så att det inte
går att skjuta med fingrarna separerade. När medelhavsgreppet används är det
tillåtet med en fingerspridare mellan fingrarna för att hindra nocknypning.

Med Vänliga hälsningar
Peter Holt
Regel och Domaransvarig
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