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SBF Bok 3
Tavelskytte
Tolkning av tävlingsbestämmelserna:
På tävling enligt SBF:s tävlingsbestämmelser gäller SBF:s regler. WA:s regler gäller då endast i den omfattning som det
hänvisas till dem. Om WA:s regler kommer i konflikt med SBF:s regler gäller vad som sägs i SBF:s regler.
Uppstår tveksamhet om rätt tolkning av tävlingsbestämmelserna eller om fall uppkommer, som inte är förutsedda i
tävlingsbestämmelserna, hänskjuts frågan till regelkommittén eller avgörs i trängande fall av SBF-styrelsen. Till det
sistnämnda hör eventuella dispenser.
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Kapitel 11
Skyttarnas utrustning
11.1

Recurve
Se WA 11.1 och WA 11.3

11.2

Compound
Se WA 11.2 och WA 11.3

11.3

Barebow
Se WA 22.3 och WA 11.3

11.4

Instinctive
Se WA 22.4 och WA 11.3

11.5

Långbåge
Se WA 22.5 och WA 11.3
Dessutom är aluminiumpil tillåten på taveltävlingar.

11.6
11.6.1

Undantag
Kamouflagefärgad utrustning (EJ klädespersedlar) är tillåten.
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Kapitel 12
Skjutningen
Se WA kapitel 12
12.1

Vid mästerskap skall för långhållen 6-pilsserier och tidsbegränsningen 4 minuter tillämpas. Arrangör kan
vid andra taveltävlingar tillämpa serier om 3 pilar och tidsbegränsningen 2 minuter för långhållen.
Arrangör skall i inbjudan ange om 3- eller 6-pilsserier skall tillämpas.
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Kapitel 13
Skjutordning och tidgivning
Se WA kapitel 13
13.1

Rotation AB-CD skall tillämpas antingen per serie eller per omgång. Vid SM skall rotation per serie ske.

13.2

Vid lagtävling inomhus för Barebow, Instinctive och Långbåge sätts två tavlor per tavelunderlag och lag
upp med centrum 130 cm över golv. Varje lagmedlem skjuter två pilar i valfri ordning i valfri tavla dock ej
mer än tre pilar för laget per tavla.
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Kapitel 14
Protokollförning
Se WA kapitel 14

14.1

Inre centrumzonen
Den inre centrumzonen utgör guld (10) för compound åldersklasserna Cadett och äldre. Se även SBF 7.2.3.

14.2

Dubbel protokollförning
Vid alla tävlingar omfattande tavelbågskytte skall dubbel protokollföring ske, dvs vid varje tavelunderlag
skall det finnas två omgångar skjutprotokoll, varav det ena får vara elektroniskt, även mobiltelefon eller
motsvarande är tillåtna för elektronisk protokollföring, som föres var för sig av de två protokollförare
(skyttar). Dessa skall kontinuerligt kontrollera att de två skjutprotokollen stämmer med varandra. Det
åligger skyttarna vid respektive tavla att själva utse protokollförare.
Fel i skjutprotokoll som upptäcks innan pilarna är dragna får korrigeras om alla skyttar på tavlan är
överens. Rättelsen måste bevittnas och signeras av alla skyttarna på tavlan. Vid annan tvist beträffande
anteckningar i skjutprotokollet skall hänvisas till en domare.

14.3

Ifyllnad av protokoll
Efter avslutad tävling skall en omgång skjutprotokoll sammanräknas och vederbörligen ifyllas samt
undertecknade av skytt och protokollförare inlämnas till tävlingssekretariatet. Den andra omgången
skjutprotokoll får behållas av respektive skyttar.
Skjutprotokollet skall signeras av protokollförare och skytt (om protokollföraren deltar i tävlingen skall
dennes skjutprotokoll undertecknas av annan skytt på samma tavla), vilket innebär att skytten med sin
signatur godkänner de i skjutprotokollet angivna värdena av:






varje pil;
antal 10:or
antal 9:or inomhus eller antal X (innertia) utomhus
delresultat
slutresultat

Skjutprotokollet skall vara förda med tydliga och läsbara siffror.

14.4

Felaktigt/ofullständigt protokoll
Se även WA 14.4.1
Skytt i åldersklass junior och äldre som lämnat in felaktigt och/eller ofullständigt ifyllt skjutprotokoll till
tävlingssekretariatet skall diskvalificeras om skytten vinner på de felaktigt angivna uppgifterna. I annat fall
skall skytten placeras i resultatlistan efter de redovisade värdena på skjutprotokollet. Notering om
diskvalifikation skall finnas i resultatlista. Diskvalifikationen avser endast denna tävling. Skytt i åldersklass
Cadett eller yngre som lämnat in ofullständigt ifyllt skjutprotokoll till tävlingssekretariatet placeras
automatiskt efter skytt med samma totalresultat vilken inlämnat fullständigt ifyllt skjutprotokoll.
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Kapitel 15
Följder av regelbrott
15.1

Anmälan om brott mot reglerna
Deltagare eller funktionär, som uppmärksammar brott mot tävlings- eller säkerhetsbestämmelser är
skyldig att snarast möjligt göra anmälan därom till tävlingsjuryn, domare eller tävlingsledning. Sådan
anmälan ska alltid göras skriftligen och senast före prisutdelningens början, men dessutom bör under
tävlingens gång muntlig anmälan göras så snart som möjligt.

15.2

Tävlingsbestraffning
Tävlingsjury eller domare kan besluta om varning, poängavdrag eller diskvalifikation. Juryns
sammansättning se SBF 3.13.
Skytt som under tävling bryter mot tävlingsbestämmelserna skall vid varje tillfälle ges en skriftlig varning.
Behörighet, diskvalifikation
Se WA 15.1
Dessutom kan följande diskvalificeras:



Juniorskytt eller äldre som lämnar ofullständigt eller felaktigt ifyllt skjutprotokoll och skytten vinner
på de felaktigt uppgivna uppgifterna.
Skytt som är påverkad av droger eller alkohol och därmed utgör en säkerhetsrisk.

Diskvalifikation skall avgöras av tävlingsjuryn, enskild domare skall endast meddela skytt om varning avser
diskvalifikation, vilket också klart skall framgå av domarens varningsnotering på skjutprotokollet. Domare
skall snarast rapportera diskvalifikationsvarningen till ordförande i tävlingsjury, rapporten skall innehålla
de omständigheter som domaren åberopar.
Skytt som varnats för diskvalifikation kan fortsätta skjuta under protest tills tävlingsjuryns beslut är klart,
utom i de fall skytten diskvalificerats med anledning av att denne utgör en säkerhetsrisk.
Även grovt osportsligt uppträdande kan medföra omedelbar diskvalifikation.
Förlust av poäng
Se WA 15.2
Lagrond, tidsbestraffning
Se WA 15.3
Varningar
Se WA 15.4
Dessutom skall skytt som inte bär föreskriven tävlingsdräkt enligt vad som anges i SBF 20.3 varnas.
Varningen skall alltid vara skriftlig och ange tiden för varningen samt domares signatur. Skriv varningen på
båda skjutprotokollen om det inte klart framgår att ett av protokollen är huvudprotokoll. Skriv på baksida
eller om särskild noteringkolumn finns på skjutprotokollets framsida.
Domare ska föra egna noteringar över utdelade varningar samt andra bestraffningar.
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15.3

Handläggning av tävlingsbestraffning
Skriftlig anmälan enligt SBF 13.3 första stycket skall behandlas skyndsamt av tävlingsjuryn.
Innan beslut om tävlingsbestraffning tas skall anmäld part ges möjlighet att yttra sig över anmälan. Vid
behov kan parterna och eventuella åberopade vittnen kallas till förhör.
Ärendet avgörs genom röstning inom tävlingsjury. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget.
Protokollföring av tävlingsjuryns möte se SBF 3.13
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Kapitel 16
Träning
Se WA Kapitel 16

16.1

Inomhus
Träningsskjutning före tävlingsstart får ske på av arrangören anvisad plats och angivna tider.
Träningsskjutning skall ske under ledning av arrangören (skjutledare) och bör arrangeras på
tävlingsbanan. Vid kvalificeringsomgång och finaler skall arrangören tillse att träningsbana finns tillgänglig
och där samtliga skyttar som kommer att delta i kvalificeringar och finaler bereds plats. Rekommenderad
tid per serie: 4 minuter, ingen begränsning i antal pilar. Tider för träningsskjutningens start skall anges i
inbjudan respektive annons. Vid träningsskjutning rekommenderas att rotation tillämpas. Om fyra
tävlande skjuter i par på samma tavla skall rotation vara: AB-CD, CD-AB, AB-CD etc.

16.2

Utomhus
Träningsskjutning före tävlingsstart får ske på av arrangören anvisad plats och angivna tider.
Träningsskjutningen skall ske under ledning av arrangören (skjutledare) och bör arrangeras på
tävlingsbanan. Vid kvalificeringsomgång och finaler skall arrangören tillse att träningsbana finns tillgänglig
där samtliga skyttar som kommer att delta i kvalificeringar och finaler bereds plats. Rekommenderad tid
per serie: 4 minuter, ingen begränsning i antal pilar. Tider för träningsskjutningens start skall anges i
inbjudan respektive annons. Vid träningsskjutning rekommenderas att rotation tillämpas. Om fyra
tävlande skjuter i par på samma tavla skall rotationen vara: AB-CD, CD-AB, AB-CD etc.

16.3

Träningsskjutning i samband med matchskjutning
För klasser som träningsskjuter i samband med att det pågår matchskjutning skjuter max 3 serier vid
setmatcher och max 5 serier vid poängmatcher, ingen begränsning i antal pilar under 2 minuter.
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Kapitel 17
Frågor och tvister
Se WA Kapitel 17
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Kapitel 18
Lagledare
18.1

Coach
Se även SBF 20.3
En coach som inte tävlar får vistas enbart i därför avsedda områden. Det får vid varje tillfälle inte vistas
fler än en coach per skytt/lag på tävlingsfältet. Dessutom får högst fyra coacher per klubb samtidigt vistas
på fältet. Tävlingsledningen får i särskilda fall tillåta fler coacher.
Om det finns ett markerat område för coacher på tävlingsfältet får bara en coach per tävlande/lag vistas
på tävlingsfältet och får när skjutningen pågår endast vara inom coachernas område.
I alla andra fall får coacher endast vistas bakom väntelinjen förutom som skyttens ombud vid tavlan.
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Kapitel 19
Överklagande
Se WA Kapitel 19

19.1

Inomhus
Frågor och tvister som rör de offentliggjorda preliminära omgångsresultaten skall inges till domare eller
tävlingsledning utan dröjsmål. Protesttiden för de offentliggjorda preliminära resultaten är: från
kvalificeringsomgången, 15 minuter.

19.2

Utomhus
Frågor och tvister som rör de offentliggjorda preliminära omgångsresultaten skall inges till domare eller
tävlingsledningen utan dröjsmål. Protesttid för de offentliggjorda resultaten är. Från
kvalificeringsomgången, 15 minuter.
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Kapitel 20
Klädselregler
20.1

Internationella tävlingar
Se WA Kapitel 20

20.2

Landslagsrepresentation
Landslagens nu gällande res- och tävlingsdräkt får endast användas då skytt representerar SBF i landslaget
eller vid annan aktivitet anmodad av SBF.
Reklam får sättas på landslagets res-, defilerings- och tävlingsdräkt endast efter godkännande av SBFstyrelsen.

Resdräkt:
SBF:s styrelse bestämmer, i förekommande fall i samråd med sponsorer, lämplig res- och defileringsdräkt
för alla av SBF uttagna lag, som skall representera Sverige i internationella bågskyttesammanhang
undantaget är OS och Paralympics.
Tävlingsdräkt:
SBF:s styrelse skall bestämma lämplig tävlingsdräkt i enlighet med vad som gäller för res- och
defileringsdräkt. Tävlingsdräkt skall innehålla färgerna blått och gult.

20.3
20.3.1

Svenska tävlingar inkl. SM och DM
Resdräkt:
Resdräkten är valfri. Vid internationella tävlingar rekommenderas klubbjacka med antingen föreningens
eller SDF:s emblem eller SBF:s blazermärke på bröstfickan.

20.3.2

Tävlingsdräkt:
Av respektive förening eller SDF godtagen och av SBF godkänd skjuttröja eller överdragskläder samt vit
skjuttröja utan reklamtext. Den vita skjuttröjan utan reklamtext får ha respektive förenings, SDF:s eller
SBF:s emblem. Förening får endast ha en godtagen/godkänd skjuttröja. Undantag kan medgivas för
förening som önskar ha en skjuttröja för tavelskytte och en annan för fält, jakt och 3D. Föreningen får
också ha en annan skjuttröja, som bör likna den ordinarie, för ungdomarna i föreningen. Vid lagtävling
skall laget ha likadana tröjor/överdragskläder.

20.3.2.1

Klubbens godkända skjuttröja/överdragskläder skall alltid bäras ytterst på skjutlinjen/vid skjutpålen.
Utomhus får vid otjänlig väderlek domare ge tillåtelse att bära skyddskläder ytterst.

20.3.2.2

Klädseln skall täcka mellangärdet och magen samt ryggslutet vid fullt uppdrag.

20.3.2.3

Vid tävling skall sportskor eller vandrakängor/stövlar bäras av både skyttar och funktionärer. Dessa får
vara av olika utförande men skall täcka hela foten.

20.3.2.4

Långbyxor, kjol, byxkjol eller shorts skall bäras (som inte får sluta högre upp än den tävlandes
fingertoppar när arm och fingrar hänger utsträckta efter sidan).

20.3.2.5

Huvudbonad får bäras, dock ej kamouflagefärgad.

20.3.2.6

Inga kamouflagekläder får bäras på tävlingsfältet.

20.3.2.7

Klädsel vid prisutdelning och ceremonier för pristagare skall vara klubbklädsel eller av klubben godkänd
sponsorklädsel.
Vid prisceremoni vid SM och lagtävlingar skall det vara lika klubbklädsel.

20.3.2.8

Vid prisceremonier skall det inte medtagas någon utrustning.
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20.3

Coach
Eventuell coach som skall agera som coach skall i klädseln vara identifierbar som coach för respektive
förening.

20.4

Övrig representation
Medlem i SBF-ansluten förening som medverkar vid mässor och utställningar eller i övrigt representerar
bågskytte vid andra arrangemang skall bära föreskriven klubbdräkt eller annan för bågskyttesporten
representativ klädsel.

20.6

Domare
Domare skall bära antingen pikétröja, långärmad tröja eller väst. Dessa skall vara röda med texten
DOMARE tryckt på ryggen samt att SBF:s logotype skall finnas tryckt på plagget.
Domare skall bära långbyxor som inte är camouflagemönstrade, säckiga eller allt för stora.
Detta är obligatoriskt vid samtliga nationella tävlingar samt SM.
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Kapitel 21
Parabågskytte – tävlande med funktionsvariation
Se även WA kap 21

21.1
21.1.1

Skyttarnas utrustning – speciella regler för Parabågskytte
Speciella regler för olika skadegrupper inom parabågskytte




21.1.2

Speciella regler för tetraplegiker




21.1.3

Tetraplegiker (hög nackskada som medför att både ben och armar är förlamade) skjuter alltid
sittande i rullstol.
Paraplegiker (förlamade från midjan och båda benen) skjuter alltid sittande i rullstol.
Amputerade och rörelsehindrande kan skjuta stående, sittande i rullstol eller på vanlig stol. Det
alternativ skytt väljer vid start skall gälla hela tävlingen.

Strap (stödband över bröstkorg och stolsrygg) får endast spännas åt så att det finns ett mellanrum
mellan strap och bröstkorg på 8 cm.
Stödbandage, krok och handtag utformas individuellt så att de passar respektive skytt.
Fjäderbelastad release får ej användas.
Medhjälpare vid skjutningen: avser i första hand tetraplegiker. Endast en medhjälpare får assistera
under tävlingen. Hjälp att sätta på pil och ändring av siktet får förekomma, dock endast efter begäran
från skytten.

Rullstolen
Se WA 21.6.2
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