Regler och rekommendationer för 3D touren 2005

Sidan 1

Här följer en sammanställning av de regler som gäller för arrangörer och
deltagare i 3D touren. Grunden för 3D touren är SBF:s regler för bågskytte och
3D-bågskytte där ej annat anges.
1. Ledningen för 3D touren har rätt att när som helst ta de beslut som kan
komma att behövas i de fall som brister i regelverket uppdagas.
Det är 3D tourens ledning som skall söka sponsorer och det är även
ledningens
uppgift att fritt fördela sponsorernas priser (i de fall som detta inte är styrt från
sponsorerna).
3D tourens ledning har även rätt att bruka eventuellt överskott från kassan,
dessa pengar skall dock på något vis komma 3D skyttarna till godo men inte i
form av prispengar som utbetalas i form av reseersättningar.

2. Det bestämdes att den tillträdande styrelsen väljs för 2år.
Ordförande och kassör väljs på 1 år, vice ordförande och sekreterare på 2 år.
Övriga ledamöter, väljs två på 1 år och en på 2 år.
Styrelsen ska bestå av 7 personer, därutöver tillkommer två revisorer och 2 st
till valberedning.
För att få in pengar till utgifter som styrelsen har, så beslöts det, att det kostar
500 kr för arrangerande klubb att få tourstatus på sin 3D tävling.
Detta har alla 15 närvarande klubbar enhälligt beslutat om.

3. Alla deltävlingar skall bestå av 30 mål. Godtagbart är 2 stycken 15 måls banor
med serveringspaus eller liknande, det skall inte vara 30 mål utan möjlighet till
rast.
Banan skall bestå av 30 olika mål med varierande avstånd, inte en oförändrad
15 måls bana som skjuts 2 gånger. Arrangören skall i inbjudan ange vilket typ
av djur som används, på tävlingsplatsen skall bilder på de djur som används
på tävlingen visas.

4. 3D Tourens grundtanke är att så många som möjligt skall kunna skjuta,
det innebär att man skall vara aktsam med svårighetsgraden.
Alla skall kunna ställa upp på lika villkor.

5. Från och med ingången på 2004 års tour så går vi tillbaka till 1996 - 2001 års
poängberäkningssystem.
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1: an får 25p, 2: an = 21p, 3: an = 18p, 4: an = 16p……osv
Finns fler skyttar på lika poäng vid sista tävlingen, tittar man på resterande
placeringar tills de skiljer sig åt
Shoot-off kommer att tillämpas.
Poängsystemet ska vara kvar i 3 år, för att få lite kontinuitet.
Om två eller flera i en deltävling och i samma klass hamnar på samma
slutpoäng skall en sk. shoot-off tillämpas, där arrangören anger ett mål där
omskjutning sker för erhållande av tourpoäng.
Tillägg och klargörande hur shoot off skall gå till.
Shoot off skall tillgå enligt följande, de båda skyttarna skjuter först på två mål
där det då är högst sammanlagd poäng som ger vinst. Skulle skyttarna ha
samma poäng efter dessa mål skjuts ett tredje mål där närmast centrum på
hjärtringen ger vinst.

6. För att skytt skall kunna tillgodoräkna sig fullgjord tour måste ett visst antal deltävlingar fullföljas, liksom tidigare år måste man deltaga i fem tävlingar.

7. Efter tourens sista deltävling koras segrarna. De som kan uppvisa det högsta
sammanlagda resultatet av 5 deltagare koras till segrare I respektive klass.
Vid lika resultat efter avslutad tävling så skall shoot-off tillämpas på de skyttar
som har lika total skjutpoäng.

8. 3D touren skall av arrangerande förening enligt beslut ta in 30:- per deltagare
och insättas på Tourens PG 1345988-8 senast 21 dagar efter tävlingen.
Betalas pengarna in efter det, får man en straffavgift på 1000 kr.
Tävlingar som ligger nära sista tävlingen bör dock så fort som möjligt skicka in
pengarna, eftersom pengarna ju går till priser vid tourfinalen.

9. För att erhålla pris måste skytt uppfylla kravet på genomförd tour (dvs. t.ex.
skytt som är ensam i sin klass skall erhålla pris om minst fem resultat kan
uppvisas, se nedan).
De tre första i varje klass erhåller priser, därefter beroende på klassens storlek.
Alla som fullföljer 3D touren får ett märke, plakett som bevis på detta ( OBS
5 deltävlingar).

10. Den klass som skytten anmäler sig i för touren vid första tävlingen skall
gälla resten av säsongen, såvida inte han/hon är ensam i sin klass när
halva säsongen av touren har gått, och begär sig förflyttad. 3D tourens
styrelse kan då efter ansökan förflytta skytt om skjutning har skett i samma
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klass på alla deltävlingarna. Skytt kan däremot inte tillgodoräkna sig några
poäng från tiden innan bytet.
Grundmeningen i denna regel är att den klass man först anmäler sig till
under året skall gälla som klass, alltså har man inte rätt att tävla i 3Dtouren
i 2 klasser om man inte byter klass som beskrivs ovan. Dessa punkter är
inte avsedda att hindra någon att prova annan klass under pågående
säsong förutsatt att deltagandet sker utanför touren. Om man vill skall man
kunna prova att skjuta en tävling med exempelvis LB även om man startat
touren i HC utan att resultaten man förvärvat i HC skall anses förverkade.
Det skall stå var och en fritt att byta klass i den nationella tävlingen utan att
detta skall påverka tourresultatet på något vis. Detta deltagande är inte att
anse som om man hoppat av touren.

11. 10 % av startavgifterna går till 3D tourens administrativa utgifter. Om dessa
pengar visar ett överskott, skall detta komma skyttarna till nytta.

12. Sponsorerna har rätt att styra hur deras priser skall fördelas.

13. Dispens finns f.n. och skall även i framtiden sökas för att tillåta
flerpinnsikte, vilket alltså f.n. är tillåtet. Denna punkt måste ansökas om
varje år hos SBF:s styrelse.

14. Arrangören bestämmer själv nivån på anmälningsavgiften som ej skall
inkludera 3D tourens del.

15. Arrangörs egna skyttar får delta i eget arrangemang, enligt SBF, men skall
inte kunna tillgodoräkna sig resultatet från tävlingen i den nationella touren
med undantag av följande: Juniorer till och med 16 klass får tillgodoräkna
sig resultatet från egen klubbs tävling. Seniorer får tillgodoräkna sig
resultatet från egen klubbs tävling om denna tävling är SM. Seniorer får
tillgodoräkna sig resultatet från egen klubbs tävling om tävlingen för denna
skytt är att anse som final och skytten annars riskerar att missa
placeringsmöjligheter.
Förutsättningarna för punkt 17 är att det kan ställas utom allt rimligt
tvivel att skytten inte på något vis varit delaktig I banläggningsarbete.

16. Varje år skall det kallas till ett möte, dit samtliga arrangörer skall kallas och
någon ur SBF:s styrelse. Under detta möte skall det gångna året
utvärderas och eventuella förändringar inför kommande säsong röstas
fram. Om någon punkt skall förtydligas eller ändras måste detta ske
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antingen genom en motion eller proposition som skall vara utsänd till
samtliga arrangerande föreningar och avgöras på av styrelsen utlyst
årsmöte.

17. Tävlingsresultat i 3D tourtävling skall skickas till SBF kansliet, respektive
anmäld förening, Bågskytten och Mikael Boberg. Helst via e-post. Det ska
vara separata listor för 3D-touren och den lokala tävlingen, på grund av att
man kanske skjuter i en klass färre än fyra och har blivit flyttad till närmaste
klass. Det är viktigt att Mikael Boberg får en lista med korrekta tour klasser.
Mikael Boberg, e-post: mikael-boberg@telia.com
Enbärsvägen 30
448 37 Floda
Observera! Förseningsavgifter kommer att tillämpas enligt SBF:s
regelverk 22.1.7..2
Detta för att skyttarna skall kunna följa tourens utveckling.

18. Lagtävling.
Nominerad lagtävling gäller 2 skyttar, med två klasser, med sikte och utan
sikte.
Enda begränsningen är att, om du har sikte, måste du dela lag med en
annan siktesskytt.
I övrigt råder total frihet över ålder, kön, klass och klubbgränser.
Anmälan kan ske under hela säsongen, laget skall anmälas på Tourens
postgiro 1345988-8 med uppgifter om:

namn på laget
vilken klass: sikte/ ej sikte
namn och tfn på de två skyttar som ingår
Avgiften är sänkt till 200:- /lag
Endast resultat efter inbetald lagavgift får räknas för laget. Datum på
postens kvitto gäller.
Skyttarnas gemensamma resultat är avgörande för vilken placering laget
får vid varje deltävling. För övrigt gäller samma regler som för en enskild
skytt.
När ett lag avser att delta i en deltävling måste detta anmälas klart och
tydligt vid sin ankomst till sekretariatet, i annat fall räknas inte detta resultat
i touren.
För att laget skall anses ha deltagit på aktuell tävling, skall även de
enskilda skyttarna i laget delta individuellt i touren på denna tävling.

19. 1998 infördes ett vandringspris, bestående av två gigantiska pokaler.
En pokal till damklassen och en pokal till herrklassen.
Den som under säsongen skjuter högst enskilt resultat erhåller pokalen.
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Har fler skyttar lika resultat, särskiljer det näst högsta osv.
Från och med 2001 års tour finns även motsvarande priser för juniorer,
dam och herr.

20. 3D touren rekommenderar arrangörer att ha ett representativt prisbord.

21. 3D tourens kassa bör ligga på 4.000:- efter slutförd säsong.
Detta för att kunna genomföra idéer som kommer 3D tourens skyttar till
godo.

22. Om arrangörsklubbarna så önskar tar styrelsen tacksamt emot fria
startavgifter
(vid 2001 tour skänks fribiljetter till 2002 års tour )
Styrelsen kommer att fördela dessa som priser till skyttarna vid tourfinalen.

23. Skytt som väljer att vara med i touren gör detta för alla ingående tävlingar i
säsongens tour.
Om skytt efter att ha skjutit en eller flera tävlingar där han/hon deltagit i
touren väljer att på en eller flera tävlingar inte betala sin tour avgift utan
enbart delta i den nationella 3D tävlingen så anses detta likvärdigt med att
man hoppat av säsongens tour. Skytt som sedan åter vill tävla i touren får
göra så men kan då inte till godräkna sig tidigare resultat från tävlingarna
innan avhoppet. Observera dock punkt 12.
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