Tremeterslinjen
Det är inte särskilt vanligt, men ibland tappar en skytt en pil (på grund av nocksprängning
t.ex.) eller skjuter den så att den hamnar inom tremeterslinjen, under en nertagning, kanske.
Domaren ser då hur skytten förvirrat försöker vända sig till sin coach eller till domaren för råd
eller instruktioner, och tiden går…
Låt oss se lite närmare på situationen. Som skyttar och coacher vet (borde veta) kan en pil
som har hamnat inom detta område anses som icke skjuten (med undantag för om den har
studsat dit).
Vi förtydligar: Om någon del av pilens skaft befinner sig inom tremetersgränsen anses pilen
inte vara skjuten. Det är linjens bortre kant som gäller, och linjen är tredimensionell, dvs den
sträcker sig vertikalt uppåt. Pilen behöver alltså inte ligga på marken inom linjen, se bilden:

Denna pil ska bedömas vara inom tremeterslinjen.
Om detta inträffar under en kvalificeringsrond eller annan rond där skytten skjuter själv har
skytten två alternativ:
•

Om skytten är säker på att inget annat materielfel har inträffat och att någon del av
skaftet befinner sig inom tremetersgränsen, är det enklast och smidigast att skjuta en
pil till. Skytten får dock inte gå framför skjutlinjen för att hämta pilen.

•

Men om skytten är i tidsnöd, inte har någon extra pil till hands, eller inte är säker på
att pilen verkligen finns inom tremeterslinjen, är det lämpligast att ta ett steg tillbaka,
kalla på en domare, och förklara situationen. Domaren hanterar det hela som ett
materielfel, och när skjuttiden går ut får övriga skyttar stanna bakom
förberedelselinjen medan skytten får 40 sekunder per pil för att skjuta sina oskjutna
pilar.

Tremeterslinjen under matchskjutning
Det är förhoppningsvis välkänt att under matchskjutning stoppar man inte klockan för
materielfel och liknande situationer.
Om en pil hamnar inom tremeterslinjen (av vilket skäl det vara må) kan skytten skjuta en pil
till inom den givna tiden, vilket innebär att skytten bör ha en extra pil i kogret.
Skytten måste snabbt bedöma om pilen är innanför eller utanför tremeterslinjen. Om det finns
det minsta tvivel, bör han skjuta en pil till. Om det sedan visar sig att pilen ligger inom linjen,
har skytten skjutit rätt antal pilar. Om pilen är utanför, har skytten skjutit en pil för mycket,
den liggande pilen är en miss, och de sex eller tre pilarna med lägst värden räknas. Normalt
betyder det inte så många poängs förlust jämfört med att skjuta en pil för lite.
Coachen bör lära sina skyttar att hantera situationen rätt, och att göra det utan att tveka, om en
pil hamnar innanför tremeterslinjen.
För att undvika dispyter efteråt, bör skytten aldrig ta bort pilen från tremeterszonen innan
domaren har dömt, särskilt om det kan råda tveksamheter.

