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               VIKTIG INFORMATION JUNIOR SM 2019 

 

 

190309   
Det får plats 336 deltagare. (42 buttar) Välkomna!  OBS! 75cm/skytt 

OBS! RENA skor i hallen! 

Namnskylt 

På din första butt finns din namnskylt. Din skylt skall placeras vid din Taveltapet. Den 

skall användas under lördagens och söndagens skjutningar så kom ihåg att ta med 

namnskylten efter lördagens skjutning.  

Startnamnlappen 

Skall bäras på skyttens koger eller ben så den är fullt synlig bakifrån under hela 

tävlingen. 

Upp till 13  

10 klassen skjuter Endast lördag! 

Prisutdelning för 10 klasserna efter kvalificeringsomgång 1 och 2 

10-klassare kan skjuta i 13 klass, anmäler sig & betalar då även för Junior SM.  

Ackreditering Coach/tränare 

På anmälningsblanketten skriver klubben upp vilka som ska ackrediteras som 

coach/tränare.  

10 klassen: Förälder får givetvis vara sitt barn behjälpligt bakom väntelinjen vid behov. 

Förälder får Ej bedöma pilar, endast eventuellt föra protokoll vid behov, förälder 

behöver ej avsedd speciell klädsel 😊. Fyll i varenda liten ruta i protokollet! 
 

§ 18.1 Coach.  ….En coach som inte tävlar får vistas enbart i därför avsedda områden. … 

Högst fyra coacher per klubb får samtidigt vistas på fältet. Vid lagskjutningen får 

coachen vistas mellan väntelinjen och 1 meterslinjen, (Coachen ska ha koll på domaren 

och eventuellt gult kort). 
I alla andra fall får coacher endast vistas bakom väntelinjen. 

§ 20.3 Coach. Eventuell coach som skall agera som coach skall i klädseln vara 

identifierbar som coach för respektive förening. 
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Program Fredag: Tävlingsexp. 18:00-20:00 Tävlingsexpedition, mittemot skjuttornet! 

Program Lördag: 

07:00-08:00 Tävlingsexp.  11:00-12:00 Tävlingsexp.  

Uppvärmning 2x4 minuter före de båda kvalificeringsomgångarna. 

Kl. 08:30 -13:00 Kvalificeringsomgång 1  

ca 13:00 Invigning därefter omedelbar start för Kvalificeringsomgång 2, slut ca 17:00  

ca 17.00 Eventuella särskjutningar för stegar till individuella platser och lag. Lottning 

om man inte är på plats.  

Program Söndag: 

Senast 07:00 eventuell byte av skytt i laget. 

kl. 08:00 Uppvärmning 3x2 minuter före inträde i lagskjutningen. 

Lag-SM, de åtta bästa lagen, ej bye, därefter; 

Prisutdelning ca 09:00 Lagmedaljer och klasser med bara 2 eller 3 deltagare, samt Para 

klasserna, därefter: 

Kl. 10:00 Uppvärmning 3x2 minuter för de som börjar sina matcher på 1/16, övriga gör 

sin uppvärmning före sitt inträde i stegen, se stegar på de 3-kantiga pelarna!  

Långbåge, instinktivbåge, barebow, och recurve skjuter 3x2 minuter.  

Compound skjuter 5x2 minuter.  

Tider ÄR preliminära, kommer man försent till sin match vinner motståndaren! 

Uppvärmning 2x2 minuter efter pausen mellan 1/4 och semifinal. Var noga med fysisk 

uppvärmning, gärna gemensamt.  

Ca kl. 14:45 Prisceremoni 

Pauser 

Mellan lördagens skjutomgång 1 & 2 invigning därefter omedelbar 

uppvärmningsskjutning.  

Kort paus med prisceremoni under söndag mellan lagens matcher och individuella 

matcher.  

Lite längre paus 30 minuter mellan 1/4 och finalerna. 

Taveltapeter lördag & söndag! 

Recurve, compound och Barebow kan välja mellan 40cm 10-ringad eller triangulär 

trippeltapet på lördag, ange vilken i anmälan! 

Recurve och Compound 16 skjuter triangulär trippeltavla på söndag.  

Recurve och Compound 13 kan välja 10 ringad eller triangulär trippeltavla på söndag. 

Barebow skjuter på 40cm tioringad tapet på söndag. 

Långbåge och Instinktiv skjuter på 60cm tioringad tapet, lördag och söndag. 
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Protokollföring, se sidan 6.  

Vid kvalskjutningen på lördag är Ianseo-protokollen ifyllda med namn, klubb och klass 

Under Söndagens hela matchomgång, SKALL för- & efternamn, klubb och klass samt 

vilken match protokollet gäller (tex 1/16) fyllas i. Gör det direkt så går tävlingen 

betydligt snabbare. Under söndagen är det INTE dubbel protokollföring. 

Om Ni vill ha en snabb tävling måste protokollföringen fungera, varenda liten ruta ska 

vara ifylld! 

Materialfel  

Lördag  Gör domaren uppmärksammad att du har materialfel. 15 minuter 

 

Under söndagens tävling måste skytten ordna sitt materialfel under skjuttiden! 

Skjutinformation, vid lika…. mm 

Vid lika resultat under kvalskjutningen individuellt räknas antal 10:or och antal 9:or. 

Vid lika poäng efter lördagens kvalskjutning till de sista lagen i lagstegen på söndag blir 

det särskjutning med en serie om tre pilar (en pil per skytt, skjuttid 40 sekunder) för 

poäng. Om poängen fortfarande är lika, vinner laget med pilen närmast centrum. Om 

fortfarande lika, skall laget med näst bästa (eller tredje bästa) pilen närmast centrum 

förklaras som segrare. 

Det blir växlande skjutordning så länge som det är 4 skyttar /butt. AB - CD, CD - AB, 

AB - CD osv 

Uppsatta matchscheman finns på de 3-kantiga pelarna i skyttarnas område. 

Saknas skytt går motståndaren/-laget vidare. 

Lagskjutning på söndag morgon. 

Vid SM i tavelbågskytte inomhus gäller alltid för recurve, compound, barebow, 

instinktive och långbåge onominerade klubblag om tre skyttar. Antal sådana 

onominerade klubblag skall anmälas i ordinarie tid. Lagens ranking tas från skyttarnas 

individuella resultat vid lördagens kvalificeringsomgångar. Utbyte av annan skytt i 

respektive klubblag ingående skyttarna skall skriftligen vara arrangören tillhanda 

senast 07:00 på söndag morgon före lagrondens start. 

 

Max 8 lag/lagklass går vidare till söndagens lagmatcher, ej bye! 

Kvarts-, semifinal-, bronsfinal- och guldfinalmatcher. Klasser med minst två (2) 

klubblag äger rätt att delta, 

Matcherna omfattar för compound: fyra (4) serier om sex (6) pilar (två pilar per skytt) 

på två (2) minuter. 

För övriga: max, fyra (4) set om sex (6) pilar (två pilar per skytt) på två (2) minuter. 

Alla brons och guldfinaler skjuts samtidigt. Lagen skjuter på egen butt. 
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Vid lagskjutning skall varje skytt skjuta 2 pilar var. Hela laget har 2 minuter på sig att 

skjuta sina totalt 6 pilar. Endast en skytt får befinna sig framför 1-meterslinjen åt 

gången. Övriga skyttar måste stå bakom 1-meterlinjen. 

Observera att skytten som har skjutit måste ha klivit bakom 1-meterslinjen innan 

nästa skytt kliver fram för att skjuta. 

Om en medlem i laget går över 1-meterslinjen eller tar upp pilen från kogret! för tidigt 

skall domaren hålla upp det gula kortet, vilket visar att skytten skall återvända bakom 

1-meterslinjen för att börja om eller ersättas av en annan skytt med pilar kvar att 

skjuta. Om laget inte respekterar det gula kortet och skytten skjuter sin pil skall laget 

förlora värdet av pilen med den högsta poängen i serien. Domaren visar då det röda 

kortet! 

En coach/tränare per lag bakom vänt linjen med identifierbar tröja. 

Individuella finalskjutning på söndag 

Alla går vidare från lördagens skytte 1/16, 1/8 osv beroende på antalet deltagare i 

varje klass till finalskjutningen på söndag. För klasser med bara 2 eller 3 deltagare är 

SM avgjort redan på lördag. 

1/16, 1/8 och 1/4, 2 matcher per butt (4 skyttar) Se uppsatta matchscheman var ni 

kommer in i matcherna och på vilken butt! 

Finalmatcher, 1 match (2 skyttar)/butt. Se uppsatta seedingdiagram var ni kommer in i 

matcherna och på vilken butt! 

För recurve, barebow, instinktive och långbåge: fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på 

två (2) minuter. Vinst 2 p, oavgjort 1p, först till 6 poäng! 

För compound: fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

Segraren för in sitt ”ianseo” namn i stegen på de 3-kantiga pelarna i skyttarnas 

område 
Saknas skytt går motståndaren vidare. 
 

Titta på finalstegarna för information om vilken tavla du skall skjuta på. 

Alla brons och guldfinaler skjuts samtidigt. 

Prisutdelning 

Prisutdelning för klasser med bara 2 eller 3 deltagare samt Para klass efter 

lagskjutningen söndag morgon ca 09:00. 

Övriga medaljer efter Guldfinalerna på söndag ca 14:45.  

Sanktioner 

Sanktioner är sökta för alla förändringar som inte står i senaste Regelboken. 
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Toaletter 

Förbered er var toaletterna är Före tävlingsstart! 

Mat 

Vid anmälan ange om ni är allergisk mot något så ordnar kökspersonalen något 

alternativ. Vi har Ej något glutenfritt bröd, medtag själva matsäck om ni har 

komplicerade allergier. 

Rökning förbjuden 

Det är rökning förbjuden i hallen, även elcigg.  

Rena skor 

Rena skor skall användas i hallen.  

Protokoll 

Träna hemma på att skriva ianseos; protokoll 60 pil & finalprotokoll. 

Träna hemma på att skjuta lagtävling. 

Glöm inte Rena skor och skjuttröja! 

Parkering  

Vi hoppas det inte blir lika mycket snö i år! 

Parkering endast på avsedda platser, blockera inte vägar så 

utryckningsfordon och allmänheten kommer fram!  

Se karta på hemsidan veckan före JSM. 

 

Välkomna till Junior-SM inomhus 2019! 
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