REGELTOLKNING
WORLD ARCHERY CONSTITUTION AND RULES

Bok 3, Kapitel 13, Regel 13.4
Barbados bågskytteförbund har bett om en regeltolkning om skjuttiden om en skytt har
färre pilar än det föreskrivna antalet för en serie om tre eller sex pilar.
Tolkningen begärs med anledning av följande händelse:
Två skyttar vid en tävling hade problem med pilarnas fjädrar och hade därför bara fyra
respektive fem skjutbara pilar efter första kvalificeringsronden.
Domaren och skjutledaren beslöt då att dessa skyttar skulle få 40 sekunder per skjutbar pil
och därefter lämna skjutlinjen, dvs de fick inte vara kvar på skjutlinjen under hela serien.
Båda skyttarna fick sedan skjuta ikapp de oskjutna pilarna.
Båda skyttarna var färdiga och lämnade skjutlinjen i god tid före stoppsignalen, även när
de från början hade alla sex pilarna skjutbara.
Var beslutet korrekt, eller ska en annan procedur tillämpas i ett sådant fall?
Regel- och Stadgekommittén (“C&R”) finner att frågan faller inom Domarekommitténs
jurisdiktion. .
Regel- och Stadgekommittén finner att följande tolkning inte strider mot gällande regler
eller kongressbeslut.
Svar från Domarekommittén:
Här har man konstruerat en procedur som inte var förutsedd i reglerna. Om en skytt får ett
materielfel (t.ex. en lossnad fjäder) under skjutningen av en serie tillkallar han en domare.
I den serien gäller hela skjuttiden. Domaren bekräftar problemet och ber skytten reparera
utrustningen. Skytten får skjuta ikapp den/de pilar som inte skjutits i den serien vid första
lämpliga tillfälle, också eventuella oskjutna serier, dock inte fler än som kan skjutas på 15
minuter med normala skjutprocedurer. En skytt som ställer upp för att skjuta en serie med
otillräckligt antal pilar (och det inte beror på ett materielfel under den aktuella serien)
skall ändå få hela den fastställda tiden för att skjuta sina pilar precis som om han hade
fullt antal pilar.
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