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Kapitel 13
Skjutordning och tidgivning
13.2 Vid Världsmästerskap, World Cup och andra större internationella tävlingar:

Version of 2020-10-01
13.2.2
I lagtävling (båda lagen skjuter samtidigt):
Vänster/höger skjutposition för lagen i alla matcher följer av matchschemat. Laget som står på övre raden i varje par i schemat skjuter
till vänster i matchen. Hur matcherna och skyttarna ska fördelas på tavelunderlagen inför varje steg i tävlingen avgörs av arrangören.
Båda lagen skall börja varje serie i matchen med sina tre skyttar bakom 1-meterslinjen. Först när skjutledaren gett signal för att starta
matchen får den första skytten gå över 1-meterslinjen.
Skyttarna i laget skjuter två pilar var i den ordning de själva valt.
Medan en skytt står på skjutlinjen skall de andra befinna sig bakom 1-meterslinjen. Endast en skytt i taget får vara framför
1-meterslinjen.
Rullstolsburna skyttar får stanna på skjutlinjen under hela matchen. De visar att de är klara med skjutningen genom att höja ena
handen över huvudet. (se 21. Kapitel 21-Para-bågskytte, Tävlande med funktionsnedsättning);
Skytt på väg fram att skjuta får inte ta upp en pil ur kogret förrän denne är på skjutlinjen.
Under compoundmatcher för lag får skyttarna inte fästa releasen på strängen innan de står på skjutlinjen och skjutsignalen har avgetts.
När skytten väl står på skjutlinjen och skjutsignalen har avgetts är det valfritt att fästa releasen eller pilen först. Denna begränsning
gäller inte för paraskyttar vars klassificering tillåter munrelease som är permanent fäst vid strängen.
Överträdelser mot reglerna för lagskjutning bestraffas enligt 15. Kapitel 15-Följder av regelbrott.

Version of 2021-01-01
13.2.2
I lagtävling (båda lagen skjuter samtidigt):
Vänster/höger skjutposition för lagen i alla matcher följer av matchschemat. Laget som står på övre raden i varje par i schemat skjuter
till vänster i matchen. Hur matcherna och skyttarna ska fördelas på tavelunderlagen inför varje steg i tävlingen avgörs av arrangören.
Båda lagen skall börja varje serie i matchen med sina tre skyttar bakom 1-meterslinjen. Först när skjutledaren gett signal för att starta
matchen får den första skytten gå över 1-meterslinjen.
Skyttarna i laget skjuter två pilar var i den ordning de själva valt.
Medan en skytt står på skjutlinjen skall de andra befinna sig bakom 1-meterslinjen. Endast en skytt i taget får vara framför
1-meterslinjen.
Rullstolsburna skyttar får stanna på skjutlinjen under hela matchen. De visar att de är klara med skjutningen genom att höja ena
handen över huvudet. (se 21. Kapitel 21-Para-bågskytte, Tävlande med funktionsnedsättning);
Skytt på väg fram att skjuta får inte ta upp en pil ur kogret förrän denne är på skjutlinjen.
Under compoundmatcher för lag får skyttarna inte fästa releasen på strängen innan de står på skjutlinjen och skjutsignalen har avgetts.
När skytten väl står på skjutlinjen och skjutsignalen har avgetts är det valfritt att fästa releasen eller pilen först. Denna begränsning
gäller inte för paraskyttar vars klassificering tillåter munrelease som är permanent fäst vid strängen.
Överträdelser mot reglerna för lagskjutning bestraffas enligt 15. Kapitel 15-Följder av regelbrott.
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Kapitel 14
Protokollföring
14.5 I händelse av lika poäng, avgörs placeringarna enligt följande:
14.5.2 Vid lika poäng för avancemang till elimineringsrond eller i matchskjutning eller för plats 8 (när matchschema 1A eller 1B
eller matchschema 5 - Appendix 3-Matchschemor, 1. Matchschema 1A (104 skyttar, bye tillåtet) in Bok 2 eller Bok
2-Arrangemang in Bok 2 används), skall skyttarna särskjuta (utan hänsyn till antalet 10 och X (eller antalet 9 inomhus)):

Version of 2020-10-01
14.5.2.2
Individuellt:
Särskjutning med en pil för poäng inomhus och utomhus;
För alla individuella särskjutningar utomhus, om båda skyttarna skjuter 10 poäng (recurve, barebow och W1) eller X
(compound) med första särskjutningspilen skall särskjutningen anses vara oavgjord och ytterligare en särskjutningspil skall
skjutas.´;
Om poängen är lika vinner den som har pilen närmast centrum, eller om båda har samma centrumavstånd, successivt
särskjutning med en pil närmast centrum till särskiljningen är avgjord;
Om båda skyttarna missar poänggivande zoner, skall båda skjuta ytterligare en särskjutningspil.

Version of 2021-01-01
14.5.2.2 Individuellt:
Särskjutning med en pil för poäng inomhus och utomhus;
Om poängen är lika vinner den som har pilen närmast centrum, eller om båda har samma centrumavstånd, successivt
särskjutning med en pil närmast centrum till särskiljningen är avgjord;
Om båda skyttarna missar poänggivande zoner, skall båda skjuta ytterligare en särskjutningspil.
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REMOVED ARTICLES
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