Lagtävling
Vid lagskjutning är det vanligt att orutin och bristande kunskaper hos skyttar och coach leder
till förlust av både match och medalj. Det handlar förstås om hur man reagerar på gult kort,
där laget kan förlora mycket värdefull skjuttid, eller i värsta fall få rött kort och förlora högsta
pilvärdet.
Enligt reglerna skall coachen stå bakom sitt lag, och domaren mellan lagen (och därmed
framför coachen) så det borde inte vara svårt att uppfatta det gula kortet. Dessutom skall ju
domaren tala om vilket lag kortet avser.
Det gula kortet visas i två situationer:
•

Skytten som ska gå fram passerar enmeterslinjen för tidigt. Det kan vara före
skjutsignalen, eller det kan vara innan den förre skytten hunnit helt tillbaka över linjen.

•

Skytten tar pilen ur kogret innan platsen på skjutlinjen intagits. Domaren ser efter
när pilspetsen syns, och skyttens kroppsställning när det inträffar.

Oavsett orsaken till det gula kortet, måste coachen omedelbart kalla tillbaka skytten bakom
enmeterslinjen, innan denne åter får gå fram (då måste pilen vara tillbaka i kogret). Alternativt
kan coachen besluta att en annan skytt med pilar att skjuta får gå fram i stället. Coachen
behöver inte ens veta orsaken till det gula kortet, så länge han kan instruera sina skyttar att
följa reglerna korrekt.
Ofta råkar ett lag i tidsnöd på grund av flera gula kort i rad, nästan alltid för att skytten missat
att sätta tillbaka pilen i kogret. Här måste coachen snabbt ingripa och instruera skytten. Det
händer också att skytten och/eller coachen ignorerar det gula kortet och skytten skjuter sina
pilar utan att först gå tillbaka. I den situationen visas rött kort, och laget förlorar den högsta
poänggivande pilen i den omgången.
Ibland får domaren frågan om pilen måste vara tillbaka i kogret innan skytten lämnar
skjutlinjen för att gå tillbaka efter att ha fått gult kort. Så är det inte, regeln om pil i kogret
gäller enbart en skytt på väg fram.
Ett lag kan få hur många gula kort som helst i en match utan annan påföljd än den tidsförlust
som följer av att skyttarna går fram och tillbaka.
Ett för sent skott i lagtävlingen medför samma påföljd som i den individuella tävlingen, laget
förlorar den högsta poänggivande pilen i den omgången. Rött kort visas för att alla skall
uppfatta att det blir poängförlust. Självfallet kan poängavdraget göras även om domaren
missar att visa kortet, straffet är inte bundet till kortet.

