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Tolkning av tävlingsbestämmelserna 

På tävling enligt SBF:s tävlingsbestämmelser gäller SBF:s regler. WA:s regler gäller då endast i 
den omfattning som det hänvisas till dem. Om WA:s regler kommer i konflikt med SBF:s 
regler gäller vad som sägs i SBF:s regler. 

Uppstår tveksamhet om rätt tolkning av tävlingsbestämmelserna eller om fall uppkommer, 
som inte är förutsedda i tävlingsbestämmelserna, hänskjuts frågan till domar och 
regelkommittén och avgörs i av SBF-styrelsen. Till det sistnämnda hör eventuella dispenser. 
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Kapitel 11 Skyttarnas utrustning 
 

Se WA 11 och WA 22 

11.1 Med undantagen: 

11.1.1 Kamouflagefärgad utrustning är tillåten. 

11.1.2  Aluminiumpil är tillåten på taveltävlingar för långbåge 
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Kapitel 12 Skjutningen 
 

Se WA kapitel 12 

12.1 Arrangör skall i inbjudan ange om 3- eller 6-pilsserier skall tillämpas. 
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Kapitel 13 Skjutordning och tidgivning 
 

Se WA kapitel 13 

13.1 Rotation AB-CD skall tillämpas antingen per serie eller per omgång. Vid SM 
skall rotation per serie ske. 

13.2 Vid lagtävling inomhus för Barebow, traditional och longbow sätts två 10-
ringade tavlor per tavelunderlag och lag upp med centrum 130 cm över golv.  

  



 

Tävlingsbestämmelser SBF Bok 3 Tavla sida 5 

 

Kapitel 14 Protokollföring  
 

Se WA kapitel 14 

14.1  Inre centrumzonen 

Inomhus utgör Den inre centrumzonen utgör guld (10) för compound 
åldersklasserna U16 och äldre, för CU13 utgör även den yttre centrumzonen 
guld.  

14.2 Skytt i åldersklass U16 eller yngre som lämnat in ofullständigt ifyllt 
skjutprotokoll till tävlingssekretariatet placeras automatiskt efter skytt med 
samma totalresultat vilken inlämnat fullständigt ifyllt skjutprotokoll. 
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Kapitel 15 Följder av regelbrott 
 

Se WA 15 

15.1 Anmälan om brott mot reglerna 
Deltagare eller funktionär, som uppmärksammar brott mot tävlings- eller 
säkerhetsbestämmelser är skyldig att snarast möjligt göra anmälan därom till 
tävlingsjuryn, domare eller tävlingsledning. Sådan anmälan ska alltid göras 
skriftligen och senast före prisutdelningens början, men dessutom bör under 
tävlingens gång muntlig anmälan göras så snart som möjligt. 

15.2  Tävlingsbestraffning 
Tävlingsjury eller domare kan besluta om varning, poängavdrag eller 
diskvalifikation. Juryns sammansättning se SBF 3.13. 

Skytt som under tävling bryter mot tävlingsbestämmelserna skall vid varje 
tillfälle ges en skriftlig varning på skjutprotokollet. 

15.2.1  Behörighet, diskvalifikation 
 Se WA 15.1 

 Dessutom kan följande diskvalificeras: 

Juniorskytt eller äldre som lämnar ofullständigt eller felaktigt ifyllt 
skjutprotokoll och skytten vinner på de felaktigt uppgivna uppgifterna. 

Skytt som är påverkad av droger eller alkohol och därmed utgör en 
säkerhetsrisk. 

Diskvalifikation skall avgöras av tävlingsjuryn eller ansvarig domare. Domare 
skall snarast rapportera diskvalifikationsvarningen till ordförande i 
tävlingsjury, rapporten skall innehålla de omständigheter som domaren 
åberopar. 

Skytt som varnats för diskvalifikation kan fortsätta skjuta under protest tills 
tävlingsjuryns beslut är klart, utom i de fall skytten diskvalificerats med 
anledning av att denne utgör en säkerhetsrisk. 

Grovt osportsligt uppträdande kan medföra omedelbar diskvalifikation. 

 15.2.2  Skytt som inte bär föreskriven tävlingsdräkt enligt vad som anges i SBF 20 kan 
varnas. 
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15.3  Handläggning av tävlingsbestraffning 

Skriftlig anmälan skall behandlas skyndsamt av tävlingsjuryn. Innan beslut om 
tävlingsbestraffning tas skall anmäld part ges möjlighet att yttra sig över 
anmälan.  
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Kapitel 16 Träning 
 

Se WA Kapitel 16 

16.1  Träningsskjutning före tävlingsstart får ske på av arrangören anvisad plats och 
under ledning av skjutledare och bör arrangeras på tävlingsbanan. 
Rekommenderad uppvärmning inomhus är 3*2 minuter och utomhus 2*4 
minuter. Tider för träningsskjutningens start skall anges i inbjudan respektive 
annons. 
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Kapitel 17 Frågor och tvister 
 

Se WA Kapitel 17 
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Kapitel 18 Lagledare 
 
18.1 En coach som inte tävlar får vistas enbart i därför avsedda områden. Det får 

vid varje tillfälle inte vistas fler än en coach per skytt/lag på tävlingsfältet. 
Dessutom får högst fyra coacher per klubb samtidigt vistas på fältet. 
Tävlingsledningen får i särskilda fall tillåta fler coacher. 

18.2 Om det finns ett markerat område för coacher på tävlingsfältet får bara en 
coach per tävlande/lag vistas på tävlingsfältet och får när skjutningen pågår 
endast vara inom coachernas område. 

18.3 I alla andra fall får coacher endast vistas bakom väntlinjen förutom som 
skyttens ombud vid tavlan. 
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Kapitel 19 Överklagande 
Se WA Kapitel 19 och WA kapitel 3.13 
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Kapitel 20 Klädselregler 
Se WA bok 3 kapitel 20 

 

20.1 Internationella tävlingar 
 Se WA Kapitel 20 

20.2 Landslagsrepresentation 
Landslagens nu gällande res- och tävlingsdräkt får endast användas då skytt 
representerar SBF i landslaget eller vid annan aktivitet anmodad av SBF. 

Reklam får sättas på landslagets res-, defilerings- och tävlingsdräkt endast 
efter godkännande av SBF-styrelsen. 

20.2.1 Resdräkt:  
SBF:s styrelse bestämmer, i förekommande fall i samråd med sponsorer, 
lämplig res- och defileringsdräkt för alla av SBF uttagna lag, som skall 
representera Sverige i internationella bågskyttesammanhang undantaget är 
OS och Paralympics. 

20.2.2  Tävlingsdräkt: 
SBF:s styrelse skall bestämma lämplig tävlingsdräkt i enlighet med vad som 
gäller för res- och defileringsdräkt. Tävlingsdräkt skall innehålla färgerna blått 
och gult.  

20.3 Nationella tävlingar 
 20.3.1 Resdräkt: 

Resdräkten är valfri.  

 20.3.2 Tävlingsdräkt: 
Av respektive förening godkänd klubbklädsel eller vit skjuttröja utan 
reklamtext. Förening får endast ha en klubbklädsel  

20.3.2.1 Klubbklädsel skall alltid bäras ytterst på skjutlinjen/vid skjutpålen. 

20.3.2.2  Klädsel vid prisutdelning och ceremonier för pristagare skall vara klubbklädsel 
eller av klubben godkänd sponsorklädsel. 

Vid prisceremoni vid SM och lagtävlingar skall lika klubbklädsel bäras. 

20.3.2.3 Vid prisceremonier skall det inte medtagas någon utrustning.  
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20.3 Coach/Tränare 

Eventuell coach som skall agera som coach skall i klädseln vara identifierbar 
som coach för respektive förening. 

20.4  Övrig representation 
Medlem i SBF-ansluten förening som medverkar vid mässor och utställningar 
eller i övrigt representerar bågskytte vid andra arrangemang skall bära 
föreskriven klubbdräkt eller annan för bågskyttesporten representativ klädsel. 

20.6 Domare 
Domare skall bära antingen pikétröja, långärmad tröja eller väst. Dessa skall 
vara röda med texten DOMARE tryckt på ryggen samt att SBF:s logotype skall 
finnas tryckt på plagget. 
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Kapitel 21 Parabågskytte  
 

Se WA kap 21 

 

 

 


