
Hur Mix-SM ska genomföras. 

Deltagare är endast Elitklasserna i disciplinerna Recurv, Compound, Barebow samt Långbåge. 

Dag 1 på förmiddagen skjuts en kvalificeringsomgång 72 pil där klubbens bästa herresultat 

resp. klubbens bästa damresultat bildar klubbens första lag, näst bästa resultat för herre 

samt dam blir klubbens andra lag. osv… Därefter placeras klubblagen in i ett 

seedningsdiagram utifrån de resultat som uppnåtts. 

Klubben får byta ut lag medlem mot någon annan skytt som också deltagit i 

kvalificeringsomgången. Detta måste i så fall anmälas innan start för lagtävlingen.  

Detta innebär att en klubb kan anmäla ett lag och 3st. skyttar ex. 2st herrar och 1st. dam och 

som dom efter kvalomgången meddelar arrangören senast innan start vilken herre som 

kommer att skjuta i klubbens lag med de resultat som klubben då fått från resultatet av den 

bästa herren. 

 

Tisdagens genomförande: 

Tiderna efter kvalomgångens start kl.10.30 är att betrakta som cirkatider. 

Kl. 10.00-10.25 Uppvärmning för samtliga discipliner. 

Kl. 10.30-14.00 Kvalomgång, 72st. pilar (6 pils serier) för samtliga med en kort 

paus för wc besök samt ev. tapetbyte. 

Kl. 14.00-15.00 Lunchpaus. 

Kl. 15.00-18.30 Matchskjutning startar för samtliga discipliner och som pågår tills 

att guldfinalerna är skjutna i alla discipliner utom Recurv och 

Compound, som genomför sina guldfinaler på onsdagen mellan 

 kl. 11.00-12.00 på Baldershovs idrottsanläggning. 

Alla lag får skjuta minst en match. 

Kl. 18.45-19.00 Prisutdelning för samtliga discipliner, förutom guld och silver i 

Recurv och Compound. 

 

Onsdagens genomförande: 

Guldfinalerna i disciplinerna Recurv och Compound kommer att skjutas med så kallad 

alternerande skjutning. Detta skjuts enligt följande: 

• Lagen har totalt 80 sek. på sig för att skjuta sina 4st pilar i varje serie. För Recurv 

gäller setmatcher (4st. set X 4st. pilar) och för Compound gäller poängmatcher  

(4st. serier X 4st. pilar). 

• Alla skyttar står bakom 1m linjen. Skjutledaren startar tävlingen med en signal efter 

10 sek kommer ytterligare en signal.  



• En skytt ur det lag som ska starta skjutningen går fram på skjutlinjen och skjuter sin 

första pil och laget växlar till nästa skytt som skjuter sin första pil.  

• När den andra skytten har skjutit sin pil stoppar skjutledaren klockan för detta lag  

och blåser en signal samt startar klockan för det andra laget som då ska påbörja sin 

skjutning.  

• När båda lagen skjutit sina första pilar stoppar skjutledaren klockan för det andra 

laget varvid pilarna markeras och skrivs in i protokollen. Därefter görs proceduren om 

på lika sätt för lagens andra pilar. 

Kl 10.00-10.30 Uppvärmning på anvisad plats. 

Kl 11.00-11.15 Guldfinal i Compound. 

Kl 11.30-11.45 Guldfinal i Recurv. 

Kl 11.45-12.00 Prisutdelning. 

OBS! Det är viktigt att meddela domare eller funktionärer om någon pil är 

bortskjuten. Vi måste återfinna alla pilar eftersom det i vanliga fall spelas 

fotboll på denna plan och vi vill inte att någon ska få en pil i knät vid ex. en 

glidtackling. 


