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SBF Bok 4

Fält och 3D- regler
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 regelkommittén eller avgörs i trängande fall av SBF-styrelsen. Till det
sistnämnda hör eventuella dispenser.
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Kapitel 22 Skyttarnas utrustning
Skyttarnas utrustning – allmänt
Detta kapitel fastställer den typ av utrustning som bågskyttar får använda då de tävlar enligt SBF:s bestämmelser.
SBF:s tävlingsbestämmelser eller fotostatkopior får därav medtagas och användas under tävlingar.
För deltagande i tävling i viss skjutstil och klass skall endast för skjutstilen förekommande utrustning enligt SBF:s och WA:s
tävlingsbestämmelser komma till användning.

22.1

För Recurve är följande utrustning tillåten:
Se WA 22.1 och WA 22.6

22.2

För Compound är följande utrustning tillåten:
Se WA 22.2 och WA 22.6

22.3

För Barebow är följande utrustning tillåten:
Se WA 22.3 och WA 22.6

22.4

För Traditionell är följande utrustning tillåten:
Se WA 22.4 och WA 22.6

22.5

För Longbow är följande utrustning tillåten:
Se WA 22.5 och WA 22.6
Dessutom är aluminiumpil tillåten på taveltävlingar.
Lysnockar (elektriska/elektroniska lysande nockar) är inte tillåtet.
Om en skytt vill skjuta långbåge med aluminiumpil på 3D-, jakt och fälttävlingar så skall skytten anmäla sig
i Traditionell- eller Barebow-klass.

22.6
22.6.1

Tilläggsregler (SBF)
Kikarens användning
Kikare som skytten under tävling använder får inte innehålla avståndsmätningsinstrument eller märken
som kan användas för avståndsmätning. Skalor och märken måste täckas så att de inte kan ses eller
kännas av skytten. Detta gäller även märkningar som gjorts av tillverkaren om de rör sig när fokusratten
vrids. Kikaren måste uppvisas vid materialkontroll.
Domare som observerar att en skytt otillbörligt använder kikare skall varna skytten och göra en
anteckning i skjutprotokollet.

22.6.1.1

Jaktronder
Deltagare i tävling omfattande jaktronder får använda sig av kikare enbart för att konstatera var skjuten
pil träffar. Det vill säga kikare får på respektive mål användas först efter det skytten skjutit sin första pil.
Efter tredje pil mot respektive mål skall skytt ofördröjligen lämna skjutlinjen och ge plats för nästa skytt.

22.6.1.2

Fältronder
Deltagare i tävling omfattande fältronder får fritt använda sig av kikare.

22.6.1.3

3D-ronder
Vid 3D-skytte får kikare användas fritt. Dock får kikare inte användas vid skjutpålen sedan sista pilen
skjutits.
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22.6.1.4

Kombinerade ronder
Vid kombinerade ronder i jakt, fält och 3D gäller bestämmelserna enligt respektive rond för respektive del
av banan.

22.6.1.5

Blandade mål
Vid tävlingar där jakt-, fält- och 3D mål blandas på samma bana gäller de mest restriktiva bestämmelserna
enligt ovan för samtliga mål.
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Kapitel 23 Skjutningen
Se WA kapitel 23

23.1

Före tävlingen får deltagande skytt ej uppehålla sig inom bansträckningen. Tävlingsledning och
banbyggare får inte delta i tävlingen.

23.2

Skyttar som väntar på sin tur att skjuta, skall stå väl bakom skyttarna vid skjutpålen men får aldrig gå
framför den påle där man själv skall skjuta innan man har skjutit.

23.3

Anhöriga och publik som medföljer patrull skall uppehålla sig på sådant avstånd att de inte stör skyttarna.

23.4

Skyttarna får inte motta eller ge hjälp med avståndsbedömning vare sig inom patrullen eller från
utomstående.

23.5

Användning av kikare i 3D-ronder

23.5.1

Skyttar och lag får fritt använda kikare mot målet. Dock får kikare inte användas vid skjutpålen efter det
att sista pilen är skjuten.

23.6

I 3D kan patrullchef beordra markering för mål med korta skjutavstånd om risk föreligger att tidigare
skjutna och i målet sittande pilar kan skadas vid fortsatt skjutning.

23.7

I 3D får arrangören själv välja att frångå WA:s tvåpilsserier till förmån för enpilsserier. Arrangörens val
skall framgå av tävlingsinbjudan.

23.8

Lagtävling sker med onominerade lag enligt SBF 4.1.7.1 som en del av den individuella tävlingen.

23.8.1

Arrangör kan även söka sanktion för lagtävling enligt WA:s tävlingsbestämmelser. Detta är en separat
tävlingsform och inte en del av individuell tävling.
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Kapitel 24
24.1

Skjutordning och tidkontroll allmänt i fält och 3D

Se WA kapitel 24
24.1.1

I 3D får arrangören själv välja att frångå WA:s tvåpilsserier till förmån för enpilsserier. Arrangörens val
skall framgå av tävlingsinbjudan. Skjuttiden skall vid enpilsserier vara 1 minut

24.1.2

Startnummerlapp/namnlapp är endast obligatoriskt på SM, men skall alltid bäras om arrangören
tillhandahåller startnummerlappar/namnlappar även på andra tävlingar. Starnummerlapp/namnlapp skall
bäras enligt WA Bok 3 regel 20.1.3.

24.1.3

Skyttarna i en grupp får tillåta andra grupper passera under förutsättning att tävlingsledningen och /eller
domare godkänner ändringen.

24.1.4

Domare som observerar att skytt överskridit tidsbegränsningen skall varna skytten och göra anteckning i
dennes skjutprotokoll med angivande av tiden för varningen. Vid andra och alla efterföljande varningar
skall pilen med högsta poäng för aktuellt mål strykas ur skyttens skjutprotokoll.

24.2

Skjutordning och tidkontroll fältronder

24.2.1

Före tävlingens start uppdelas skyttarna av arrangören i patruller. Patrull bör bestå av fyra (4) skyttar,
dock aldrig färre än tre (3). I undantagsfall upp till sex, men ej fler. Patrullerna skall om möjligt bestå av
ett jämnt antal skyttar. Patrull bör om möjligt endast innehålla en skjutstil. Om inte så bör patrullen få
sådan sammansättning att minst två skyttar hela tiden kan skjuta från samma avstånd.

24.2.1.1

Vid lottning av patrullernas sammansättning vid SM samt övriga tvådagarstävlingar skall detta göras så att
samtliga deltagare i en skjutstil och åldersklass placeras på samma banor.

24.2.1.2

Består patrull av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation ske bland skyttar som skjuter från röd
respektive blå påle, även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna. OBS skyttarna måste gå
tillbaka bakom det längre avståndet efter avslutad skjutning.

24.2.2

Inom varje patrull utser arrangör en patrullchef. Denne är skyldig att tillse att säkerhets- och
tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning. Samtliga skyttar
har samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas
efterlevnad.

24.2.3

Damer och herrar får skjuta i samma patrull.

24.3

Skjutordning och tidkontroll 3D-ronder

24.3.1

Före tävlingens start uppdelas skyttarna av arrangören i patruller. Patrull bör bestå av fyra (4), dock aldrig
färre än tre (3). I undantagsfall upp till sex, men ej fler. Patrullerna skall om möjligt bestå av ett jämnt
antal skyttar. Patrull bör om möjligt endast innehålla en skjutstil. Om inte så bör patrullen få sådan
sammansättning att minst två skyttar hela tiden kan skjuta samtidigt från samma avstånd.

24.3.1.1

Vid lottning av patrullens sammansättning vid SM samt övriga tvådagarstävlingar skall detta göras så att
samtliga deltagare i en skjutstil och åldersklass placeras på samma banor.

24.3.1.2

Består patrull av blandade skjutstilar och åldersklasser skall rotation ske bland skyttar som skjuter från röd
respektive blå påle även på mål med skilda avstånd för de olika skjutstilarna. OBS! Skyttarna måste gå
tillbaka bakom det längre avståndet efter avslutad skjutning.

24.3.2

Inom varje patrull utser arrangör en patrullchef. Denne är skyldig att tillse, att säkerhets- och
tävlingsbestämmelser följs inom patrullen vid skjutning, protokollföring och förflyttning. Samtliga skyttar
har samma skyldighet att kontrollera sina medtävlande med avseende på tävlingsbestämmelsernas
efterlevnad.

24.3.3

Damer och herrar får skjuta i samma patrull.
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Kapitel 25 Protokollföring
Se WA kapitel 25

25.1

Vid alla tävlingar skall dubbel protokollföring ske, dvs i varje patrull skall finnas två omgångar
skjutprotokoll som förs av två protokollförare (skyttar) var för sig. Dessa skall kontinuerligt kontrollera att
de två skjutprotokollen stämmer överens med varandra. Patrullchefen skall utse två protokollförare.
Ändringar i skjutprotokollet skall bevittnas och undertecknas av samtliga skyttar i patrullen före det att
pilarna dragits.

25.2

Publik eller anhöriga får inte delta i markering eller protokollföring.

25.3

Arrangör kan ersätta ett skadat protokoll under förutsättning att tidigare skjutet resultat kan överföras på
ett säkert sätt.

25.4

Särskjutning enligt WA 25.3.2 tillämpas inte för medaljfördelning om inte tävlingen har finalskytte.

25.5

Efter avslutad tävling skall en omgång skjutprotokoll sammanräknade och vederbörligen undertecknade
av skytt och protokollförare inlämnas till tävlingssekretariatet. Den andra omgången får behållas av
patrullens skyttar.
Skjutprotokollet skall signeras av protokollförare och skytt (om protokollförare deltar i tävlingen skall
dennes skjutprotokoll undertecknas av annan skytt i samma patrull), vilket innebär att skytten med sin
signatur godkänner de i skjutprotokollet angivna värdena av:
-

varje pil
antal 5:or och 6:or i fältrond och antal 10:or och 11:or i 3D
slutresultat

Skjutprotokoll skall vara förda med tydliga och läsbara siffror.
OBS!! Ändringar i skjutprotokoll skall bevittnas och undertecknas av samtliga skyttar i patrullen innan
pilarna dragits.

25.6

Skytt i åldersklass junior eller äldre som lämnat in felaktigt och/eller ofullständigt ifyllt skjutprotokoll (se
SBF 25.5) till tävlingssekretariatet skall diskvalificeras om skytten vinner på de felaktigt angivna
uppgifterna. I annat fall skall skytten placeras i resultatlistan efter de redovisade värdena på
skjutprotokollet. Notering om diskvalifikation skall finnas i resultatlistan. Diskvalifikationen avser endast
denna tävling. Skytt i åldersklass Cadett och yngre som lämnat in ofullständigt ifyllt skjutprotokoll till
tävlingssekretariatet placeras automatiskt efter skytt med samma totalresultat vilken har inlämnat
fullständigt ifyllt skjutprotokoll.

25.7

Särskiljning vid lika poäng på sammanlagd jakt- fält och 3D-rond, individuellt och lag:
1) Största antalet nettoträffar (antal poänggivande träffar på fältronden plus antal poänggivande träffar
på 3D-ronden minus antal protokollförda pilar på jaktronden).
2) Största antalet 6:or i fält och 20-poängare i jakt samt 11-poängare i 3D sammanlagt.
3) Den skytt som har största antalet 5:or i fält och 15-poängare första pil i jakt samt 10-poängare i 3D
sammanlagt.
4) Är skyttarna fortfarande lika skall de få samma placering.
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Kapitel 26 Skjutkontroll och säkerhet
Se WA Kapitel 26

26.1

Skjutningen påbörjas på angivet klockslag eller angiven skjutsignal, efter det att patrullerna/skyttarna
utplacerats på respektive skjutstation.
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Kapitel 27 Följder av regelbrott
27.1

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 skall alltid göras skriftligen och senast före prisutdelningens början, men dessutom bör under
tävlingens gång muntlig anmälan göras så snart som möjligt.

27.2

Tävlingsbestraffning
Tävlingsjury eller domare kan besluta om varning, poängavdrag eller diskvalifikation. Juryns
sammansättning se SBF Bok 2 regel 3.13. Skytt som under tävling bryter mot tävlingsbestämmelserna skall
vid varje tillfälle tilldelas en skriftlig varning.

27.2.1

Behörighet, diskvalifikation
Se WA 27.1-7
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, enskild domare skall endast meddela skytt om att varning
avser diskvalifikation, vilket också klart framgå av domarens varningsnotering på skjutprotokollet. 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. Även grovt
osportsligt beteende kan medföra omedelbar diskvalifikation.

27.2.2

Förlust av poäng
Se WA 27.8
Dessutom skall skytt vid andra och efterföljande varning förlora högsta poänggivande pil i aktuellt mål.

27.2.3

Varningar
Se WA 27.9
Dessutom skall skytt varnas:
- som inte bär föreskriven tävlingsdräkt enligt vad som anges i SBF Bok 2 regel 20.3.
- om en domare klockar en skytt och observerar att denne överskrider tidsbegränsningen.
Varning skall alltid vara skriftlig och ange tiden för varningen samt domarens signatur. Skriv varningen på
båda skjutprotokollen om det inte klart framgår att ett av protokollen är huvudprotokoll. Skriv på baksida
eller om särskild noteringskolumn finns på skjutprotokollets framsida.
Vid övergång till nästa skede i tävling/match (då resultat nollställs) skall varningar nollställas.
Domare ska föra egna noteringar över utdelade varningar samt andra bestraffningar.

27.3

Handläggning av tävlingsbestraffning
Skriftlig anmälan enligt SBF Bok 2 regel 3.13 första stycket skall behandlas skyndsamt av tävlingsjuryn.
Innan beslut om tävlingsbestraffning tas anmäld part ges möjlighet att yttra sig över anmälan. Vid behov
kan parterna och eventuella åberopade vittnen kallas till förhör.
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Ärendet avgörs genom röstning inom tävlingsjury. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget.
Protokollföring av tävlingsjuryns möte se SBF Bok 2 regel 3.13.
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Kapitel 28 Träning
Se även WA kapitel 28 i tillämpliga delar

28.1

Träning på tävlingsplatsen får endast äga rum före tävlingen på av arrangören anvisad plats och på
angivna tider. Denna skjutning skall alltid ske under kontroll av tävlingsarrangören (skjutledare).
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Kapitel 29 Frågor och tvister
Se WA Kapitel 29

29.1

Då majoriteten i gruppen avgör pils värde (se WA 31.1 punkt 1) skall skytten delta i röstningen om egen
pil.
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Kapitel 30 Överklagande
Se WA Kapitel 30

30.1

Frågor och tvister som rör de offentliga preliminära, omgångsresultaten skall inges till domare eller
tävlingsledning utan dröjsmål.
Protesttid för de offentliga preliminära resultaten är:
- från kvalificeringsomgången, 15 minuter.
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Kapitel 31 Klädselregler
Se SBF Bok 3 Kapitel 20.
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