REGELTOLKNINGAR
WORLD ARCHERY STADGAR OCH REGLER

Bok 4, Regel 22.5.1
Det norska bågskytteförbundet (World Archery Norway) har bett om en tolkning som
beskriver den traditionella formen av en långbåge och en amerikansk flatbåge.
Regel- och Stadgekommittén finner att frågan faller inom den Tekniska Kommitténs
ansvarsområde.
Regel- och Stadgekommittén finner att följande tolkning inte strider mot gällande regler
eller kongressbeslut.
Svar från den Tekniska Kommittén:
Bilder ger den bästa beskrivningen. Den första bilden visar en typisk amerikansk flatbåge
eller amerikansk långbåge. Den har formen av en traditionell långbåge men har fått sitt
namn efter de laminerade lemmarnas flata form, till skillnad från den traditionella
långbågen som har lemmar med rund eller D-formad tvärsektion. Den visas på de
efterföljande två bilderna. Bilderna visar vad den aktuella regeln innebär, den traditionella
formen av en långbåge. För ytterligare förtydliganden kan man söka med Google på
American Long Bow eller Traditional Long Bow och få fram ett stort antal bilder på dessa
bågtyper, och dessutom en hel del skriftlig information, inklusive nedanstående från
engelska Wikipedia, som innehåller ungefär detsamma som ovan:
En långbåge är en typ av båge som är lång, ungefär lika lång som skytten, vilket medger en
lång draglängd, minst till hakan. En långbåge är inte markant rekurverad. Dess lemmar är
relativt smala och har runt eller D-format tvärsnitt. En flatbåge kan vara ungefär lika lång,
skillnaden ligger i att lemmarnas tvärsnitt är i det närmaste rektangulärt.
Förfrågan om regeltolkning avsåg den traditionella formen av en långbåge och en
amerikansk flatbåge. Men för att undvika förvirring, observera att regel 22.5.1 också tillåter
att bågen får vara delbar i två ungefär lika långa delar (delningen skall alltså ske i
handgreppet eller vid pilhyllan) och får tillverkas av valfritt material eller valfri
kombination av material. Formen på greppet (bara själva handgreppet) är fri och
centerskjutande båge är tillåtet.
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