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Regeltolkningar angående pils värde i 3D
Regelboken Säger:
26.2.2.1 Poängzoner
Ett djurmål är indelat i 4 poängzoner (11, 10, 8 och 5). Som vitalt område (11, 10, 8) räknas endast
det vitala område som markerats i målbilden.
En pil som tangerar gränslinjen mellan två poängzoner värderas till den högre poängen.
- 11 poäng den lilla cirkeln i mitten av 10-ringen (i den mån den finns),
- 10 poäng för den större cirkeln inom det vitala området,
- 8 poäng för det vitala området utanför 10-poängscirkeln (lungring),
- 5 poäng för resten av djuret,
- Träff i horn, hovar/klövar och klor samt de förgrunder och bakgrunder som ingår i figuren räknas som
miss (M)
11.10.6.2 En pils poängvärde avgörs av pilskaftets läge i målet. Om pilskaftet berör två poängzoner eller berör
en gränslinje mellan två poängzoner, skall pilen räknas till det högre värdet.
11.10.6.2.1 Varken pilar eller 3D-målet får vidröras förrän samtliga pilar i målet har protokollförts och
protokollet kontrollerats.
11.10.6.2.2 Skulle ett stycke av målet, inkluderande en gränslinje, saknas, eller om gränslinjen förskjutits av
en pil, skall en tänkt linje användas för att bedöma värdet av varje pil som träffar en sådan del.
11.10.6.2.3 Pilar som inbäddats i målet och inte syns på ytan får bara värderas av en domare.
11.10.6.2.4 När en studs eller genomskjutning inträffat skall pilen protokollföras enligt nedan:
• Om alla skyttarna i gruppen är överens om att en studs eller genomskjutning har inträffat får de
också enas om poängvärdet av den pilen.
• Annars protokollförs pilen som en miss.
• En genomskjutning definieras som en pil som passerar helt genom målet och efterlämnar både
ett ingångshål och ett utgångshål som kan vara grund för bedömning av poängvärdet.
11.10.6.2.5 En pil som träffar:
11.10.6.2.5.1 en annan pil i nocken och stannar kvar i denna, skall protokollföras med den träffade pilens
värde.
11.10.6.2.5.2 en annan pil och därefter avviker och fastnar i målet, skall protokollföras som den sitter i
målet.
11.10.6.2.5.3 en annan pil och därefter studsar, skall protokollföras med den träffade pilens värde,
förutsatt att den skadade pilen kan identifieras.
11.10.6.2.5.4 målet utanför poänggivande zon, skall protokollföras som en miss.
11.10.6.2.6 Om fler än en pil tillhörande samma skytt påträffas i målet eller på marken i skjutgatan skall
endast pilen med lägst värde (de tre med lägst värde för lag) protokollföras. Om en skytt eller ett
lag upprepar denna förseelse kan skytten/laget diskvalificeras.
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Tolkningar:
Det finns 2 grundprinciper:
1. Pilen skall sitta i målet/figuren (med mål/figur menas hela den konstgjorda del som
ställs ut som mål).
2. Olika delar av målet ger olika poäng (0, 5, 8, 10, 11) om pilen tangerar en högre
poängzon (linje tillhör högre poängzon) skall värdet vara det högre.
Sedan finns det ett otal verkliga händelser som ibland inte helt tydligt kan utläsas ur reglerna
hur det skall bedömas. Denna skrift skall försöka klargöra hur olika fall skall tolkas

Tolkningsfall:
• Med studs menas att pilen studsar tillbaka från målet. Om pilen först fastnar men
sedan av någon orsak lossnar och faller ned skall det betraktas som studs.
• För att räknas som genomskjutning så skall pilen passera genom djuret vilket innebär
att det måste finnas både ett ingångshål och ett utgångshål. En reva har inte ett
ingångshål och ett utgångshål och är därför ingen träff.
• För att få räkna en studs eller genomskjutning så skall samtliga i patrullen vara
överens om att så har skett i djuret. Om man sedan inte kan komma överens om vilket
värde pilen skall ha så skall den protokollföras som miss.
• Det är alltid pilens ingång som räknas. oavsett om det är en del av målet eller något
annat (så om pilen t.ex. går igenom ett horn och in i kroppen så räknas det som träff i
horn).
• En pil som sitter fast i bakgrund eller annan del av målet som inte är poänggivande
bedöms enligt följande: Om pilen sitter så att den tangerar en gräns till en
poänggivande zon så skall det ges poäng, men det skall då vara en gräns som är en
övergång mellan icke poänggivande och poänggivande. I alla andra fall måste skaftet
befinna sig i djuret (se genomskjutning) för att ge poäng
• En pil som sitter fast i ett objekt bakom målet räknas endast som träff om pilen går
igenom djuret (se genomskjutning).
• För att avgöra gränsen mellan djur och eventuell förgrund/bakgrund skall man gå efter
konturen och inte färgen, detta för att färgen kan vara väldigt dåligt ditlagd.
• Om en linje är förskjuten eller borta skall man bedöma efter den tänkta linjen (precis
som på en tavla).
• En tangerad linje mellan zoner ger värdet av den högre zonen (precis som på en tavla).
• Om en pil studsar t.ex. på marken framför målet och sedan fastnar i målet skall pilen
bedömas som den sitter i målet. Men om pilen först har passerat målet och sedan
studsar tillbaka skall pilen räknas som miss.
• Om en pil bryts av skall endast den del som har spetsen räknas.
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