Skyttarnas utrustning
Tränaren som hjälper skytten med ny utrustning har förstås ett ansvar för att den skall vara
reglementsenlig, annars kan det vara katastrof för skytten om den underkänns vid en tävling,
minst lika illa som om skytten måste lägga om sin teknik för att följa reglerna.
Man måste vara medveten om att inte all utrustning som finns på marknaden är anpassad efter
World Archery’s regler. Vad som är tillåtet finns specificerat i regelboken. Det är viktigt att
känna till ett par regler som ofta missförstås:
•

Utrustning som explicit är tillåten beskrivs i reglerna. All annan utrustning är
följaktligen otillåten.

•

Skytten är ansvarig för att den egna utrustningen är tillåten.

Reglerna anger också att en skytt som är osäker på om utrustningen är tillåten, kan vända sig
till en domare för ett uttalande. Domaren kommer att hjälpa till efter bästa förmåga, men
ansvaret ligger fortfarande hos skytten (en domares misstag innebär inte en regeländring). För
att vara helt säker om ny utrustning kan man vända sig till sin nationella organisation som kan
skicka en förfrågan till WA:s huvudkontor i Lausanne.
För compoundbågar är frågan om tillåten utrustning ganska enkel, eftersom i stort sett allt är
tillåtet. Det finns bara ett fåtal begränsningar:
•

Bågstyrkan får vara maximalt 60# (var uppmärksam på toleransen hos bågvågen,
skytten kan dock aldrig kräva att mer än 60,0# ska godkännas).

•

Överdraget (pilens vilopunkt på hyllan) får inte ligga mer än 6 cm mot skytten, mätt
från pivåpunkten (greppets djupaste del).

•

Det får inte finnas elektrisk eller elektronisk utrustning på bågen.

•

Det får bara finnas en siktpunkt.

Det är lämpligt att ställa dragstyrkan en aning under tillåtet maximum för att inte riskera att
behöva ställa ner den vid kontrollen före tävlingen.
För rekurvbågar (liksom för barebow, instinktivbåge och långbåge) är reglerna mer
komplicerade och behöver studeras noga.
För fältskytte och 3D gäller dessutom att utrustningen inte får förändras så att någon del kan
användas för att underlätta avståndsbedömning. Den regeln gäller för övrigt även för
compound.
Om skytten visar sig använda otillåten utrustning finns det i princip tre olika sätt för domaren
att hantera situationen:
•

Skytten ombeds att justera utrustningen så att den kan godkännas, men det blir ingen
ytterligare påföljd eftersom den bedöms inte ha gett skytten någon otillbörlig fördel
(hittills).

•

Skyttens resultat fram till materielkontrollen/ändringen kan diskvalificeras. Skytten får
fortsätta att skjuta och resultaten därefter räknas. Diskvalifikationen fastställs av
tävlingsjuryn och skytten får framföra sina synpunkter.

•

Skyttens hela resultat diskvalificeras, om det bedöms att skytten medvetet fuskar.
Proceduren är densamma som ovan.

