LOVER OG REGLER
I BUESKYTING
Et sammendrag for skyttere

1. SKYTEFORMER
Bueskyting har 3 forskjellige skyteformer
 Innendørs skyting
 Skiveskyting
 Jakt og feltskyting
Som navnet tilsier foregår innendørsskyting INNE. Sesongen for denne
formen er fra 21.10 t.o.m. 14.4.
Det er eget NM innendørs og dette foregår i utgangspunktet helga før
palmesøndag ( Forbundsstyret kan godta en annen dato)
Skiveskyting og jakt-/feltskyting foregår utendørs og sesongen er fra 15.4 –
20.10
Skiveskyting forgår på bane mens jakt og feltskyting foregår i skog og mark.
En variant av jaktskyting er 3D-skyting
Forskjellen på jakt og 3D er at man ved jaktskyting skyter på papirskiver som
er festet på en matte.
3D er skyting på tredimensjonale dyrefigurer.
2. DIVISJONER
Bueskyting er delt opp i forskjellige divisjoner.
Divisjonene skilles utfra hvilket utstyr som brukes.
Vi har følgende divisjoner:
 Recurve
 Compound
 Barebow
 Tradisjonell
 Buejeger ( kun i jakt og felt)
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3. KLASSER
INNENDØRSSKYTING OVERSIKT OVER KLASSER, SKIVER OG AVSTANDER
Divisjon
Klasse
Nivå
Poengkrav
Skive/avstand
Recurve R
Klasse 1
Elite
550
40/60 trippel- 18/25m
Klasse 2
Masse
Over 525
40/60full skive- 18/25 m
på 60/80
skive
Over 480
på 40 skive
Klasse 3
Startnivå
Under
60/80 full skive- 18/25 m
525/480
Se nedenfor
Klasse 4
F.o.m. det
Ingen
60/80 full skive- 18/25 m
Rekrutt
kalenderåret de fyller
14 t.o.m. det
kalenderåret de fyller
15
Klasse 5
Fra de fyller 11 t.o.m. Ingen
60/80 full skive/- 12/16m
Minijunior
det kalenderåret de
fyller 13
Klasse 6
Ut det året de fyller 10 Ingen
60/80 full skive/- 12/16m
10-årsklasse eller
felles for
til fylte 11 år.
divisjonene
Copmpound C Klasse 1
Elite
560
40/60 trippel- 18/25m
Klasse 2
Masse
Over 525 på 40/60 trippel- 18/25m
60/80 skive
Over 480 på
40 skive
Klasse 3
Startnivå
Under
60trippel/80 - 18/25m
525/480
Se nedenfor
Klasse 4
Som R4
Ingen
60 trippel/80 -18/25m
Rekrutt
Klasse 5
Som R5
Ingen
60 trippel/80- 12/16m
Minijunior
Barebow
Klasse 1
Elite
Ingen
40/60 full skive-18/25m
Benevnes BB
Klasse 4
Som R4
Ingen
60/80 full skive-18/25m
Rekrutt
Tradisjonell
Klasse 1
Elite
450
60/80 full skive- 18/25 m
Benevnes T
Klasse 2
Masse
Ingen
60/80 full skive- 18/25 m
Klasse 4
Som R4
Ingen
60/80 full skive- 18/25 m
Rekrutt
Klasse 5
Som R 5
Ingen
60/80 full skive/- 12/16m
Minijunior
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Alle kan skyte i en høyere klasse enn der de resultatmessig/ aldersmessig hører hjemme, med
unntak av 10-årsklassen som ikke kan gå opp før det året de fyller 11. De kan også velge
å skyte i 10-års klassen til de fyller 11 år.
Kadett (fra det kalenderåret du fyller 16 t.o.m. det kalenderåret du fyller 17)
og juniorer (fra det kalenderåret du fyller 18 t.o.m. det kalenderåret du fyller 20)
Konkurrerer sammen med seniorene i klasse 1-3
Da det enda ikke finnes noen klasse for BB mini er det opp til arrangørene om de vil ha med
denne klassen

UTENDØRS
AVSTANDER OG KLASSER FRA 1.1.2011
SKYTEFITA/Halv FITA
RUNDE
KLASSE R1 Herrer sen.
90-70-50-30
og C1
og Herrer jr.
KLASSE
Kadett gutter 70-60-50-30
R2 og C2
og H50
Damer sen.
Damer jr.
KLASSE
Nybegynnere 60-50-40-30
R3 og C3
Kadett jenter
og Damer 50
KLASSE
Rekrutt
50-40-30-20
R4,C4,
Gutter og
jenter
BB1
Alle unntatt 50-40-30-20
rekrutter
BB4
rekrutt
50-40-30-20
T1
herrer senior 50-40-30-20
og junior
KLASSE
Minijunior
30-25-20-15
R5,C5,
T2

T4
Klasse T5
KLASSE
Felles 6
SKIVER

Nybegynnere
damer senior
og junior,
kadett
Trad rekrutt
Trad
minijunior
Klasse 10 år,
felles for alle
divisjoner

60-50-40

Norsk
kortrunde
50-35-25

Norges
runden
50

60-50-40

50-35-25

50

60-50-40

50-35-25

50

40-30-20

35-25-20

30

40-30-20

35-25-20

30

40-30-20
40-30-20

35-25-20
35-25-20

30
30

25-20-15

25-20-15

20

30-25-20-15

25-20-15

25-20-15

20

30-25-20-15
25-20-15-10

25-20-15
20-15-10

25-20-15
20-15-10

20
15

25-20-15-10

20-15-10

20-15-10

15

122/80

122

80

80
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Skandia

OPPRYKKSKRAV: (gjennomgående)
Recurve og Tradisjonell: FITA 1200, Halv FITA 600, 70m runde: 600
Compound:
FITA 1300, Halv FITA 650, 70m runde: 650

På 720runden skytes det som følger
Klasse
Betegnelse

C1
Elite
C2
Masse
C3
C4
R1 Elite

R2 Masse

Avstand og skive

Herrer og damer
senior og 50+,
junior og kadett

50/seksringet 80cm

Herrer og damer
senior, junior og
kadett
Nybegynnere
Rekrutt
Gutter og jenter

50/seksringet 80cm

50/122
40/122

Herrer sen.
70/122
og jr. Damer sen og
jr
Høyeste klasse for 60/122
Kadett, damer og
herrer, H50 og D50
Nybegynnere
50/122

R3
R4
BB1
BB4
T1
R5,C5,
T2

T4
T5
Felles 6

Rekrutt
Gutter og jenter

40/122

Alle BB skyttere
unntatt rekrutt
BB rekrutt
Trad herrer senior
og junior
Minijunior
Nybegynnere trad
Trad damer senior
og junior,
alle trad kadett
Trad rekrutt
Trad minijunior
Klasse 10 år, felles
for alle divisjoner

40/122
40/122
40/122
25/122
25/122

25/122
20/122
20/122
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Litt om alder i de yngre klassene:
10-årsklassen: kan ikke gå opp i kl. 5 før det året de fyller 11. De kan imidlertid også velge å
fortsette i 10-årsklassen frem til de fyller 11 år (fødselsdag).
Minijunior (kl.5):Fra det kalender året de fyller 11 tomdet kalenderåret de fyller 13 år
Rekrutt( kl.4): Fra det kalenderåret de fyller 14 tom
det kalenderåret de fyller 15 år
Kadett:
Fra det kalenderåret de fyller 16 tom det kalenderåret de fyller 17 år
Junior:
Fra og med det kalenderåret de fyller 18 tom det kalenderåret de fyller 20år
Nybegynnere (senior, junior og kadett) starter i klassen R3,C3,T2 og BB1 og rykker opp etter
fastsatte poengkrav.
50+ i comp og trad skyter i samme klasse som senior.
Norske rekorder: Det noteres norske rekorder i alle klasser, dvs. rekrutt, kadett, junior, senior
og 50+ for alle divisjoner. Det er derfor viktig å få med på resultatlistene hvilken aldersklasse
skytteren hører til når det gjelder kadett, junior og 50+

JAKT / FELT OG 3D
Compound
og Recurve
Adskilte
klasser
benevnt R og
C

Klasse 1

Elite

Klasse 2

Masse

Klasse 3
Klasse 4
Rekrutt

Startnivå
Fra det
kalenderåret de
fyller 14 t.o.m.
det kalenderåret
de fyller 15
Klasse 5
Fra de fyller 11
Minijunior
t.o.m. det
kalenderåret de
fyller 13
Klasse 6
Ut det året de
10-årsklasse felles fyller 10 eller til
for divisjonene
fylte 11
Barebow

Klasse 1

BB

Klasse 4

Tradisjonell

Klasse 1

T
Buejeger

Klasse 4

Senior, junior og
kadett
Mini og Rekrutt
Senior, junior og
kadett
Mini og Rekrutt
Alle
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Opprykk fra kl 3 til klasse 2 og fra klasse 2 til klasse 1 får den skytter som i
løpet av sesongenen har klart følgende krav 2 ganger(gjennomsnitt pr. mål)
Jakt
Felt
Compound
13,0
12,2
Recurve
12,5
12,0
I kombinasjonsstevner regner man gjennomsnittskrav for jakt og felt

4. SKYTERUNDER
Innendørs har vi to runder:
 FITA 18m er 60 piler på 18 m ( mini og 10 år 12m)
 FITA 25m er 60 piler på 25 m ( mini og 10 år 16 m)
Klassene skyter på følgende skiver ( FITA 25m i parentes)
Elite
40 cm( 60 cm) skive
KLASSE 1
Masse
40 cm( 60 cm) skive
KLASSE 2
Nybegynner
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE 3
Rekrutt
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE 4
Mini
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE 5
10-år
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE 6
BB senior
40 cm( 60 cm) skive
KLASSE 1
BB Rekrutt
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE 2
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE T 1 Elite Trad
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE T 2 Masse Trad
60 cm ( 80 cm) skive
KLASSE T 4 Trad rekrutt
60cm (80 cm) skive
KLASSE T 5 Trad mini
I klasse 1 skyter R og C på trippelskiver. I klassene 2 – 5 skyter compound
på trippelskive og recurve på full skive. I klassene BB og T skytes det på full
skive.

En FITA Felt-runde består av et hvilket som helst antall mål mellom 12 og 24 som er
delelig med 4, med tre piler pr. mål arrangert i en bane med slike vansker med hensyn til
sikting og skyting som terrenget og skyteformens tradisjon krever. Runden kan ha
oppgitte avstander eller ukjente avstander eller en blanding av oppgitt og ukjent avstand.
I felt er det 4 forskjellige skivestørrelser:
20 cm, 40 cm, 60 cm og 80 cm.
Banen er lagt opp slik at det er like mange mål av hver skivestørrelse.
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Avstanden fra standplass til skive er avhengig av skivens størrelse.
Eksempel: Bane med 12 mål:
Ant
Skive
Rød påle
mål
størrelse
Bane med ukjent avstand
2-4
20
10 – 15
2-4
40
15 – 25
2-4
60
20 – 35
2-4
80
35 - 55
Bane med kjent avstand
3
20
10-15-20
3
40
20-25-30
3
60
35-40-45
3
80
50-55-60

Blå påle

Gul påle

Gul påle
trad

5 – 10
10 – 20
15 – 30
30 - 45

5 – 10
10 – 15
15 – 25
20 – 35

5-10
10-15
15-20
20-25

5-10-15
15-20-25
30-35-40
40-45-50

5-10-15
10-15-20
20-25-30
30-35-40

5-10-15
10-15-20
15-20-25
20-25-30

NB. 10-årsklassen og tradklassene skyter på maks 30m
Jakt.
I jaktrunden er det dyrefigurer med hjertering i 4 størrelser
7,5 – 15 – 22,5 og 30 cm
Det kan skytes 3 piler, men bare den beste pilen teller, og gir poeng som
følger:
1.pil
2. pil
3. pil
Hjertering 15
10
5
Ytterring 12
7
2
Det skytes fra følgende avstander:
Vi går ut fra en bane med 12 mål
Ant mål
3
3
3
3

Hjerte
ring
7,5
15
22,5
30

Rød påle

Blå påle

Gul påle

5-15
5-30
5-45
5-60

5-10
5-20
5-30
5-45

5-10
5-15
5-25
5-30
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3D
Skytes på et valgt antall 3D-dyr.
1 pil pr mål som gir
11 poeng for innerste hjertering
10 poeng for hjertering
8 poeng for lungering
5 poeng for resten av dyret unntatt horn og klover.
Dersom noen av dyrene ikke har innerring skytes alle mål med 3 poengsoner
10-8-5
Det opplyses i resultatlisten om det er skutt med 3 eller 4 poengsoner.
Avstander:
Rød påle: 5 – 45 meter
Blå påle: 5 – 30 meter
Gul Påle 5 – 20 meter
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5. FERDIGHETSMERKER
Innendørs
Følgende merker kan tas på FITA-innendørsrunder:
Bronse-, sølv-, gull-, elite- og mestermerket.
Kravene er: (60 piler på 18m eller 25m)
Rec
Bronse
360
(ved skyting på 60/80 cm skive) 435
Sølv
435
(ved skyting på 60/80 cm skive) 510
Gull
525
Elite
540
Mester
560

Comp
370
445
445
520
535
550
570

BB
300
360
360
440
450
475
500

Trad
300
360
450
475
500

Bronse-, sølv-, og gullmerket kan tas på ikkeapproberte stevner, mens de andre
merkene må tas på approberte stevner.

Skiveskyting.
Følgende merker kan tas på våre utendørs runder:
Bronse-, sølv-, gull-, elite- og mestermerket.
Kravene for dem som skyter maksimumavstand for hhv damer og herrer, er:

Recurve
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester
Compound
Bronse
Sølv

FITA

Skandia/
kortrunde

900
950
1000
1100
1200

600
700
750
790
825

500
525
550
590
625

950
1000

650
720

520
540
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norsk

Norges/
70m-runde

Gull
Elite
Mester
BB
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester
Trad
Bronse
Sølv
Gull
Elite
Mester

1050
1200
1300

770
800
850

570
600
650

800
850
900
1050
1100

500
600
650
700
750

380
420
480
540
600

800
850
900
1050
1100

500
600
650
700
750

380
420
480
540
600

Skyttere som går inn i høyere klasse på FITArunden og erobrer det merket som
er fastsatt for den runden, har også anledning til å anskaffe merkene for lavere
nivå.
Bronse-, sølv-, og gullmerket kan tas på ikkeapproberte stevner, mens de andre
merkene må ta på approberte stevner
Krav til ferdighetsmerker for yngre skyttere er:
Mini recurve
Merke FITA Scandia 25m 18. m
Bronse 900 600
500 435
Sølv
950 700
525 510

Rekrutt recurve
Merke FITA
Bronse 900
Sølv
950

Scandia
600
700

40m
500
525

18 m
435
510

Mini compound
Merke FITA Scandia 25m 18 m
Bronse 950 650
520 445
Sølv
1000 720
540 520

Rekrutt compound
Merke FITA Scandia 40m 18 m
Bronse 950 650
520 445
Sølv
1000 720
540 520
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Mini trad
Merke FITA Scandia 20m 18 m
Bronse 700 450
380 300
Sølv
750 550
420 360

Rekrutt trad
Merke FITA Scandia 25m 18 m
Bronse 700 450
380 300
Sølv
750 550
420 360

Rekrutt barebow
Merke FITA Scandia 40m 18 m
Bronse 700 450
380 300
Sølv
750 550
420 360

Dessuten har vi følgende internasjonale merker ved skyting på senior FITA-runde:
Norden
Norden
FITA
FITA
FITA
FITA
FITA
FITA

1150 p
1250 p
1000 p
1100 p
1200 p
1300 p
1350 p
1400 p

FITA-nålene må tas på "Stjernestevner".
I tillegg kan man erobre en type merker som betegnes"20-poengere". Dette er
deltakermerker. Man får 5 p.pr. Stevne, og man oppnår et merke for 20 p. (= 4
stevner). Man har fire valører og høyeste valør oppnås således etter 16 stevner.
Jakt/felt.
Jakt- og feltmerker kan erobres på innen- og utenlandske jakt- og/eller
feltstevner som NBF godkjenner for dette formål.

Følgende merker kan erobres av seniorer og juniorer, for alle divisjoner:
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Bronse- og sølvmerke
Kravene er:
Jakt
Bronse
Minijunior
7,0
Rekrutter
8,5
Kadetter/Junior/senior 10,5
Gullmerket
Jakt Felt
Comp. 13,0 12,0
Recurve 12,5 11,5
Barebow 12,0 10,5
Trad
12,0 10,5

Sølv
7,5
9,5
11,5

Felt
Bronse
6,0
7,0
8,5

Mestermerket
komb 3D Jakt Felt
12,5 7,75 14,0 13,0
12,0 7,25 13,5 12,5
11,25 7,0 12,75 11,25
11,25 7,0 12,75 11,25

komb
13,5
13,0
12,0
12,0

Sølv
7,0
8,0
9,5

3D
8,75
8,25
7,75
7,75

3D
Bronse
5,5
6,0
6,0

Sølv
6,0
6,5
6,5

Stormestermerket
Jakt Felt
komb
14,75 14,25 14,5
14,25 13,25 13,75
13,5 12,5 13,0
13,5 12,5 13,0

På 3D er kravene satt opp for stevner med 3 poengsoner.
På 3D-stevner med 4 poengsoner ( internasjonale regler) har vi følgende krav:

Compound
Recurve
Barebow
Trad

Gull
8,5
8,0
7,75
7,75

Mester
9,5
9,0
8,5
8,5

Stormester
10,25
9,75
9,25
9,25

Bronse- og sølvmerket kan erobres på ikke-approberte stevner.
Disse stevner må være på minimum 2x10 mål.
I tillegg kan man erobre en type merker som betegnes "20-poengere". Dette er
deltakermerker. Man får 5 poeng pr. Stevne, og man oppnår et merke for 20
poeng. (= 4 stevner). Man har fire valører og høyeste valør oppnås således
etter 16 stevner.
Skyttere som går inn i høyere klasse og erobrer det merket som er fastsatt for
den runden, har også anledning til å anskaffe merkene for lavere nivå.

Dokumentasjon ved erobring av merker:
For norske merker t.o.m. elitemerket – resultatliste.
For norske merker f.o.m. mestermerket - scorekort
For internasjonale merker
- scorekort
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3D
9,5
9,0
8,5
8,5

Scorekort skal være signert av skytter og markør/medskytter, og sendes av
arrangøren sammen med resultatlister og stevnerapport til forbundet.

Skytter som oppnår resultat som kvalifiserer til mestermerket eller
internasjonale merker, kan selv sørge for å sikre sitt krav ved å sende det/de
signerte scorekort med attestasjon av arrangør og markør/medskytter til NBF.
For jakt/feltskyting gjelder videre at det påhviler skytterne selv å oppbevare
attesterte scorekort for senere selv å kunne dokumentere sine resultater ved
evnt. krav om ferdighetsmerker i jakt/felt.
Skytterne kjøper ferdighetsmerkene gjennom sine klubber.
Foruten mestermerket i skiveskyting og Norden 1250, bekoster NBF også
FITA's stjernenåler f.o.m. 1200 og oppover, samt mester- og stormestermerket i jakt/feltskyting. Disse merker deles ut ved premieutdelingen
under NM
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6. SKYTTERUTSTYR
Denne artikkelen fastlegger det utstyr en skytter er tillatt å bruke når han
skyter for FITA-formål. Det er en skytters ansvar å benytte utstyr som er i
overensstemmelse med reglene. Hvis han er i tvil, skal han forelegge utstyret
for dommerne før det benyttes i en konkurranse.
En deltaker som bruker utstyr som strider mot bestemmelsene, kan bli
diskvalifisert.

A. For Recurvedivisjonen er følgende utstyr tillatt:
Bue av enhver type kan brukes forutsatt at den
tilsvarer det aksepterte prinsipp og betydningen av ordet bue slik den brukes i
skiveskyting, det vil si et instrument som består av et håndtak (grep), en
forlengelse av dette (midtseksjonen) og to fleksible lemmer som hver ender i
en tupp med nokk til buestrengen. Midtseksjonen kan ikke være splittet for
”gjennomskyting”.
For bruk er buen strenget med en enkelt buestreng som bare er spent direkte
mellom buens strengnokker. For bruk holdes buen i håndtaket med én hånd
mens den annen hånds fingre trekker, holder i spenn og slipper strengen.
Det er tillatt å ha flerfarget midtstykke og varemerker på innsiden av øvre
buelem. Buens midtseksjon kan ha en forsterkningsbøyle forutsatt at denne
ikke berører skytters underarm eller hånd.
En buestreng kan lages av hvilket som helst antall kordeller
(fibre/enkelttråder), og av det materialet man velger for formålet. Kordellene
kan være av forskjellig farge. Strengen kan ha en sentersurring som
bekvemmelighet for trekkfingrene, et nokkpunkt der ekstra surring er tillatt
for å passe til pilnokken, så vel som en eller to nokkfester kan plasseres for å
lokalisere nokkpunktet, likesom den i hver av de to ender har en løkke som
plasseres i buens strengnokker når buen strenges.
I tillegg er det tillatt å ha et vedheng på strengen som munn- eller
nesemerke. Sentersurringen må ikke avsluttes innen skytterens synsfelt ved
fullt drag. En buestreng må ikke på noen måte kunne brukes til å sikte
med ved hjelp av surring, siktehull, merke eller annet.
En pilhylle som kan være justerbar, et bevegelig trykk-punkt
(sjokkabsorberende innretning som plunger e.l.) eller en pilplate kan brukes
på buen forutsatt at ingen av dem er elektriske eller elektroniske og at de ikke
kan gi noen som helst ekstra hjelp ved sikting. Trykkpunktet kan ikke
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plasseres nærmere skytteren enn 4 cm fra buegrepets dypeste punkt ("Pivotpunkt").
En trekkindikator, hørbar og/eller visuell, kan brukes forutsatt at den ikke er
elektrisk eller elektronisk.
Et buesikte er tillatt, men det må aldri samtidig benyttes mer enn ett slikt
hjelpemiddel. Det skal ikke innbefatte prisme eller linse eller
annet forstørrelsesmiddel, nivelleringsmiddel (f.eks. waterpass), elektrisk
eller elektronisk anordning, og det skal ikke by på mer enn ett siktepunkt.
Siktets totale lengde i sikteretningen (rør, siktenål, sikteskygge eller
tilsvarende) skal ikke overskride 2 cm.
Et buesikte som er festet på buen i den hensikt å sikte, kan være justerbart
sidelengs så vel som opp og ned (elevasjonsjustering), men er gjenstand for
følgende betingelser:
- Det er tillatt med en festeanordning for siktet.
- En plate eller tape med distansemerke kan monteres på buen, men må ikke
plasseres slik at den kan brukes som ekstra siktemiddel.
- Siktepinnen kan være av fiberoptikk. Dennes totale lengde kan overskride
- 2cm forutsatt at enden av siktepinnen er festet utenfor skytters siktelinje
ved fullt drag. Den delen av siktepinnen som er innenfor skytters siktelinje
kan dog ikke overskride 2cm før siktepinnen bøyer av. Den kan heller ikke
gi mer enn ett siktepunkt i fullt drag.
Stabilisatorer og vridningskompensatorer på buen er tillatt, forutsatt at de:
- ikke kan tjene som strengleder,
- ikke berører noe annet enn buen,
- ikke representerer en hindring for andre skyttere hva plass på skytelinjen
angår.
Piler av enhver art kan brukes forutsatt at de svarer til det aksepterte prinsipp
og betydningen av ordet pil til bruk i bueskyting på skive, og at pilene ikke
forårsaker unødig skade på skive eller matte. En pil består av et skaft med
pilspiss, nokk og fjærer om ønskelig også dekor. Maksimum diameter på
pilskafter 9,3mm, mens spissene på slike piler har en maksimum
diameter på 9,4mm.
Hver skytters piler skal være forsynt med skytterens navn eller initialer på
skaftet og alle piler som benyttes i samme serie skal ha ensartet fjæring og
nokker, likesom evnt. dekor skal være lik. (Gjelder også pilskaftene).
(Dette forhindrer dog ikke at skytter i tillegg til slik dekor også kan ha
ringmerket sine piler slik det tillates for Jakt- og feltskyting. Ringmerking
inngår altså ikke i "dekoren".)
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Fingerbeskyttere i form av fingersmokker, hansker, skytetab eller
tape/plaster for å trekke, holde i spenn og slippe strengen er tillatt, forutsatt at
de ikke har noen anordning som hjelper til å holde, trekke eller slippe
strengen. En separator mellom fingrene for å hindre kniping på pilen kan
brukes. På buehånden kan det brukes en ordinær hanske, vott eller liknende,
men denne kan ikke være festet til buegrepet. En ankringsplate eller liknende
innretning knyttet tilfingerbeskytteren for ankringsformål er tillatt.

Kikkerter, teleskop og andre synshjelpemidler kan brukes for å identifisere
piler i skivene, forutsatt at de ikke representerer noen hindring for andre
skyttere når det gjelder plassen på skytelinjen. Ordinære briller som er
nødvendige så vel som anerkjente skytebriller og solbriller, kan brukes. De
må ikke være utstyrt med mikrohull-linser, mikrohullglass e.l. og ikke på
noen måte være merket slik at det kan være til hjelp for sikting. Glasset foran
det øyet man ikke sikter med, kan dekkes fullstendig til, eller man kan bruke
en lapp foran dette øyet.
I Olympisk Rundes lagkonkurransen kan lagleder i ”laglederboksen” bruke
håndholdt kikkert.
Tilbehør er tillatt, slik som armbeskyttere, brystskjold, håndslynge, belteeller markkogger, dusk (for å tørke av piler), fotmerker som ikke stikker mer
enn 1 cm opp fra bakken, dempeknotter for buelemmer og stativ
for teleskop (som kan forbli på skytelinjen hvis det ikke er til hinder for
andre skyttere.) Vindindikatorer som ikke er elektriske eller elektroniske, kan
brukes på skytelinjen.
Elektroniske vindindikatorer kan benyttes bak ventelinjen.

B. For Compound Divisjon er følgende utstyr beskrevet, men generelt kan
det sies at alt tilleggsutstyr er tillatt, med mindre de er elektriske eller
elektroniske:
En compoundbue, som gjerne kan være konstruert slik at man kan skyte
gjennom midtseksjonen, der opptrekket varierer mekanisk ved hjelp av et
system av trinser/ "kammer".
Buen strenges for bruk enten ved en enkel buestreng festet direkte mellom de
to strengnokkene på buelemmene, eller festet til buekabelen - i henhold til
buens design.
Trekkraften må ikke overstige 60 pund.
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Hjelpemidler for å holde kabelen tilside fra strengen er tillatt.
En buestreng kan lages av hvilket som helst antall kordeller
(fibre/enkelttråder), og av det materialet man velger for formålet. Kordellene
kan være av forskjellig farge. Strengen kan ha en sentersurring som
bekvemmelighet for trekkfingrene, et nokkpunkt der ekstra surring er tillatt
for å passe til pilnokken, så vel som en eller to nokkfester kan plasseres for å
lokalisere nokkpunktet.
I tillegg er det tillatt å ha vedheng på strengen slik som munnmerke,
nesemerke, siktehull, siktehull med linjeringsinnretning, strengløkke etc.
En pilhylle som kan være justerbar, ethvert bevegelig trykkpunkt eller
pilplate kan alle brukes på buen forutsatt at ingen av dem er elektriske eller
elektroniske. Trykkpunktet kan ikke plasseres nærmere skytteren enn 6 cm
fra buegrepets dypeste punkt ("pivot-punkt").
Trekkindikatorer, hørbare og/eller visuelle, kan brukes, forutsatt at de ikke er
elektriske eller elektroniske.
Et buesikte festet til buen er tillatt. Det kan være justerbart sidelengs så vel
som opp og ned (elevasjons-justering) og kan omfatte nivelleringsmiddel
(f.eks. waterpass), forstørrelsesglass og/eller prismer. Det kan benyttes en
fiberoptisk siktenål. Det er tillatt å ha en festeanordning for siktet. Elektriske
eller elektroniske innretninger er ikke tillatt.
Stabilisatorer og vridningskompensator på buen er tillatt forutsatt at de:
- ikke kan tjene som strengleder,
- ikke berører noe annet enn buen,
- ikke representerer en hindring for andre skyttere hva plass på skytelinjen
angår.
Piler av enhver art kan brukes forutsatt at de svarer til det aksepterte prinsipp
og betydningen av ordet pil til bruk i bueskyting på skive, og at pilene ikke
forårsaker unødig skade på skive eller matte.
En pil består av et skaft med pilspiss, nokk og fjærer og om ønskelig også
dekor. Maksimum diameter på pilskaft er 9,3mm, mens spissene på slike
piler har en maksimum diameter på 9,4mm.
Hver skytters piler skal være forsynt med skytterens navn eller initialer på
skaftet og alle piler som benyttes i samme serie, skal ha ensartet fjæring og
nokker, likesom evnt. dekor også skal være lik.(Forøvrig gjelder det samme
her som i recurvedivisjonen når det gjelder farge på pilskaft og
nummerering).
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Fingerbeskyttere i form av fingersmokker, hansker,skytetab eller tape/plaster
for å trekke, holde i spenn og slippe strengen er tillatt.
En separator mellom fingrene for å hindre kniping på pilen kan brukes.
En ankringsplate eller liknende innretning knyttet til fingerbeskytteren for
ankringsformål er tillatt.
En slippmekanisme som ikke på noen måte kan være festet til buen eller
omfatte elektriske eller elektroniske innretninger, kan brukes.
På buehånden kan det brukes en ordinær hanske, vott eller liknende, men
denne skal ikke være festet til buegrepet.
Kikkerter, teleskop og andre synshjelpemidler kan brukes for å identifisere
piler i skivene, forutsatt at de ikke representerer noen hindring for andre
skyttere når det gjelder plassen på skytelinjen. Ordinære briller som er
nødvendige så vel som anerkjente skytebriller og solbriller, kan brukes. De
må ikke være utstyrt med mikrohulllinser, mikrohullglass e.l. og ikke på noen
måte være merket slik at det kan være til hjelp for sikting. Glasset foran det
øyet man ikke sikter med, kan dekkes fullstendig til, eller man kan bruke en
lapp foran dette øyet.
I Olympisk Rundes lagkonkurransen kan lagleder i ”laglederboksen” bruke
håndholdt kikkert.
Tilbehør er tillatt, slik som armbeskyttere, brystskjold, håndslynge, belteeller markkogger, dusk (for å tørke av piler), fotmerker som ikke stikker mer
enn 1 cm opp fra bakken, dempeknotter for buelemmer og stativ
for teleskop (som kan forbli på skytelinjen hvis det ikke er til hinder for
andre skyttere.) Vindindikatorer som ikke er elektriske eller elektroniske, kan
brukes på skytelinjen.
Elektroniske vindindikatorer kan benyttes bak ventelinjen.

C) I Barebow-divisjonen er følgende utstyr tillatt:
En bue av enhver type kan brukes forutsatt at den tilsvarer det aksepterte
prinsipp og meningen med ordet bue som brukes i skiveskyting, d.v.s. et
instrument som består av et håndtak (grep), en forlengelse av dette
(midtseksjonen) – som ikke kan være splittet for gjennomskyting - og to
fleksible lemmer som hver ender i en tupp med nock til buestrengen.
For bruk er buen strenget med en enkelt buestreng som bare er spent direkte
mellom buens strengnocker.
For bruk holdes buen i håndtaket med en hånd mens den annen hånds fingre
trekker, holder i spenn og slipper strengen.
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Buen må være bar, med unntak for utstyr som er nevnt nedenfor, og uten
fremspring, merker, skrammer, lamineringsdeler e.l. som kan benyttes til
sikting. Multifargede håndtak og varemerker på innsiden av øvre buelem er
tillatt.
Integrerte dempere er tillatt forutsatt at de er uten stabilisatorer. Vekter kan
monteres på midtstykkets nedre del. Alle vekter, uansett fasong, må
monteres direkte på midtstykket uten stenger, forlengere, vinklingsledd eller
sjokkabsorberende innretninger. En ustrenget bue, komplett med lovlig
tilleggsutstyr, må kunne passere gjennom en ring på 12.2 cm diameter
(pluss/minus 0,5mm).
En buestreng kan lages av hvilket som helst antall kordeller
(fibre/enkelttråder), som kan ha forskjellig farge, av det materialet man
velger for formålet. Den har en sentersurring som bekvemmelighet for trekkfingrene, et nockpunkt der ekstra surring er tillatt for å passe til pilnocker så
vel som en eller to nockfester kan plasseres for å lokalisere nockpunktet,
likesom den i hver av de to ender har en løkke som plasseres i buens
strengnocker når buen strenges.
Avslutningen av strengens midtsurring må ved ankring ikke ligge innenfor
skytterens synsfelt. Buestrengen må ikke ha noen merker, siktehull e.l. som
kan tjene til sikting. Munn eller nesemerker er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt med noe sikte eller siktemerker på buen, men såkalt
ansiktklatring og strengklatring er tillatt.
En pilhylle som kan være justerbar, et bevegelig trykkpunkt (plunger) eller
en pilplate kan brukes på buen forutsatt at ingen av dem er elektriske eller
elektroniske, og verken tillater noe ”overtrekk” eller gir noen ekstra hjelp ved
sikting.
Piler av enhver art kan brukes forutsatt at de svarer til det aksepterte prinsipp
og betydningen av ordet pil til bruk i bueskyting på skive, og at pilene ikke
forårsaker unødig skade på skive eller matte. En pil består av et skaft med
pilspiss, nokk og fjærer om ønskelig også dekor. Maksimum diameter på
pilskafter 9,3mm, mens spissene på slike piler har en maksimum
diameter på 9,4mm.
Hver skytters piler skal være forsynt med skytterens navn eller initialer på
skaftet og alle piler som benyttes i samme serie skal ha ensartet fjæring og
nokker, likesom evnt. dekor skal være lik. (Gjelder også pilskaftene).
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(Dette forhindrer dog ikke at skytter i tillegg til slik dekor også kan ha
ringmerket sine piler slik det tillates for Jakt- og feltskyting. Ringmerking
inngår altså ikke i "dekoren".)
Fingerbeskyttere i form av fingersmokker ("tiphansker"), hansker, skyte-tab
eller tape/plaster for å trekke, holde i spenn og slippe strengen er tillatt,
forutsatt at de ikke har noen anordning som hjelper til å holde, trekke eller
slippe strengen.
En såkalt "separator" mellom fingrene for å hindre kniping av pilen kan
brukes. En ankringsplate eller liknende innretning knyttet til
fingerbeskytteren for ankrings- formål er tillatt.
På buehånden kan brukes en ordinær hanske, vott eller liknende, men den må
ikke være festet til buegrepet.
Kikkerter, teleskop og andre synshjelpemidler kan brukes for å identifisere
piler i skivene, forutsatt at de ikke representerer noen hindring for andre
skyttere når det gjelder plassen på skytelinjen. Ordinære briller som er
nødvendige så vel som anerkjente skytebriller og solbriller, kan brukes. de
må ikke være utstyrt med mikrohull-linser, mikrohullglass e.l. og ikke på
noen måte være merket slik at det kan være til hjelp for sikting. Glasset foran
det øyet man ikke sikter med, kan dekkes fullstendig til, eller man kan bruke
en lapp foran dette øyet.
I Olympisk Rundes lagkonkurransen kan lagleder i ”laglederboksen” bruke
håndholdt kikkert.
Tilbehør er tillatt, slik som armbeskyttere, brystskjold, håndslynge, belteeller markkogger, dusk (for å tørke av piler), fotmerker som ikke stikker mer
enn 1 cm opp fra bakken, dempeknotter for buelemmer og stativ
for teleskop (som kan forbli på skytelinjen hvis det ikke er til hinder for
andre skyttere

D. For skyttere i alle divisjoner gjelder følgende:
Det er ikke tillatt å ha utstyr for elektronisk kommunikasjon
eller hodetelefoner (headset) foran ventelinjen.
TRADISJONELT UTSTYR OG TEKNIKK
Man skal ta hensyn til det historiske perspektiv i størst mulig grad, og de
enkelte detaljer i krav til buer, piler og skyteteknikk skal forsøke å beskrive
en konstruksjon og bruk som vi mener vil være i tråd med det historiske
perspektiv. Følgende er utarbeidet i samarbeid med kyndige personer i inn og
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utland samt i tråd med informasjon som er tilgjengelig om primitive
stammers utstyr og teknikk.
Bue:
En enkel bue i et stykke eller en bue bestående av midtstykke og lemmer med
en enkel streng som går mellom de to lemmenes strengnocker.
Midtstykke og lemmer skal være laget av naturlig tre med eller uten
lamineringer av ulike treslag og hvilken som helst type lim og
eventuell glassfiber eller annet kunststoff som lamineringsmiddel.
Metallegeringer er ikke tillatt som bærende element i buens midtstykke.
Buens konstruksjon og størrelse er valgfritt.
Det tillates brukt stål og aluminium i en eventuell kopling for å gjøre buen
sammenleggbar. Det tillates ikke brukt noen form for stabilisering eller
kunstig tilført vekt på buen..
Pilhylle / pilanlegg:
Dersom buen har en naturlig pilhylle tillates denne brukt,eventuelt dekket
med skinn el. lign.. Ingen pålimt eller påskrudd pilhylle tillates. Det tillates
heller ikke brukt noen form for kunststoff eller metall i denne funksjonen.
Buestreng:
Man kan bruke hvilken som helst type strengmateriale til denne funksjonen.
Midtsurring og nokkepunkt tillates brukt. Strengdempere kan benyttes så sant
de er plassert min 30 cm fra nockpunktet.
Piler:
Kun piler av tre tillates. Moderne maling tillates brukt til pynt og eventuell
beskyttelse / impregnering.
Pilspiss:
Kan være av hvilket som helst materiale – ingen vektbegrensing.
Pilnock:
Pilens nock kan være av hvilket som helst materiale.
Pilen styrefjær:
Pilens fjær kan være av hvilken som helst type naturfjær, kunststoff uansett
type tillates ikke. Moderne lim kan benyttes til å lime fjær på pilen.
Fingerbeskytter: Man tillater brukt hvilken som helst type fingerbeskytter,
dog aksepteres ingen metaller / legeringer / kunststoff som aktiv
del.Ankringsplate er ikke tillatt
Tommelfingerring aksepteres (i Norge).
Skyteteknikk:
Buen skal skytes med en hånd på midtstykkets grep og en hånd på
strengen.
Fingersetting på strengen skal være slik at minst en finger er i
kontakt med pilens nokk.
Sikte /sikteteknikk:
Ingen form for påmontert sikte eller andre merker som kan brukes
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til å sikte med tillates.
Buen kan holdes loddrett eller skråstilt etter eget ønske.
Ang. Tradisjonell divisjon er dette særnorske regler så ved internasjonale
stevner er det en del andre regler (se internasjonalt 3D regelverk på NBF`s
side)

7. SIKKERHETSREGLER
Buen er et våpen og selv om det ikke er underlagt våpenloven er det veldig
viktig at sikkerheten settes i fokus.
Innendørs anser man fareområdet å strekke seg minst 5 meter tilside for
mattelinjens avslutning og fra ventelinja til bakre vegg i lokalet
Utendørs økes avstanden sideveis til 20m og fareområdet strekker seg 140
meter fra skytelinja i lengderetning.

Innendørs skal alle dører og vinduer i fareområdet være forsvarlig
lukket og låst
All skyting skal foregå med en skyteleder som har kontroll og ser til at
ingen beveger seg inn i fareområdet under skyting
Ingen andre enn skyttere må befinne seg i dette området under skyting.
Buen skal bare trekkes opp, med eller uten pil, fra skytelinjen – og er
det pil på, må skytter forvisse seg om at ingen befinner seg i faresonen.
Dersom noen ved uhell skulle komme inn i baneområdet under skyting,
må skytingen straks opphøre til vedkommende har fjernet seg.
8. STEVNER
Påmelding skjer gjennom egen klubb.
Det er påbudt å bruke skytetrøye ( klubbtrøye) ved alle approberte stevner.
Skyterytme:
Innendørs (og i noen tilfelle utendørs) skytes det i to skytelag.
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Da skyter A og B samtidig og C og D skyter samtidig. Det skiftes på hvilket
av lagene som skyter først. AB-CD, CD-AB, AB-CD osv.
Skytter A skyter til venstre og B til høyre, C til venstre og D til høyre.
Settes det opp vertikale trippelskiver til hver skytter, slik at oppsettet utgjør 4
kolonner, skytes disse slik: A mot 1, B mot 3, C mot 2 og D mot 4.

Når 40cm skiver og 40cm trippelskiver er satt opp i to høyder, skal skytter A
skyte på skiven øverst til venstre og skytter B på skiven øverst til høyre.
Skytter C skyter på skiven nederst til venstre og skytter D på skiven nederst
til høyre.
Når trippelskiver benyttes, kan skytter skyte sine piler i
hvilken som helst rekkefølge - én pil i hver av de tre scoresonene (sentrene)
Viktig unntak: ved shoot-off skal pilen skytes i midterste senter.
Utendørs er det vanligst at man skyter 3 på hver matte og da skyter alle tre
samtidig. Men man kan også skyte A-B, C-D som innendørs.
Skytes det på 80cm Senter-skiver, (5 eller 6-ringet) skal hver skytter skyte
sine piler mot sitt eget senter.
− Med tre skyttere pr. skive, skytter A skyter nede til venstre, skytter B i
midten øverst og skytter C nede til høyre.
− Med fire skyttere pr. skive, skytter A skyter øverst til venstre, skytter B
øverst til høyre, skytter C nederst til venstre og skytter D nederst til høyre.
Med 6-ringet skive er det ikke plass til mer enn 3 skiver
Skyterekkefølgen kan midlertidig endres hvis skytter må skifte buestreng,
foreta andre vesentlige justeringer av utstyret eller få en mindre medisinsk
behandling. Hvis oppmerksomheten på slik måte må rettes mot utstyret eller
medisinske spørsmål mens skytteren er på skytelinjen, kan skytteren forlate
linjen, men samtidig tilkalle en dommer ved hjelp av det flagg e.l. som er stilt
til disposisjon for dette formål. Hvis dommeren finner det godtgjort at
skytteren var berettiget til å forlate skytelinjen, vil det ordnes med skyteleder,
og skytteren får fullføre denne serien før signalet for markering gis.
Opplysning om dette vil bli gitt over høyttaleranlegget.
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MARKERING (SCORING)
Det utnevnes to markører for hver matte. Det benyttes doble sett scorekort
Markering skal finne sted etter hver serie på 3 eller 6 piler. På scorekortene
skal markørene føre inn poengverdien i fallende orden for hver pil etter som
den oppgis av den skytter pilene tilhører. Andre skyttere på samme matte
skal kontrollere poengverdien til hver pil som oppgis, og er det uenighet,
tilkalles dommer som tar den endelige avgjørelsen.
En skytter kan overdra myndighet til markering og avhenting av piler til sin
lagkaptein eller en medskytter på samme skive, forutsatt at skytteren selv
ikke går fram til skiven.
En pils poengverdi skal regnes etter pilskaftets posisjon i skiven.
Skulle et pilskaft berøre to farger eller en skillelinje, skal den alltid gis
poengverdi etter den høyeste av de to poengsoner det dreier seg om.
Hverken pilene eller skiven må berøres før samtlige piler på skiven er notert
på scorekortet.
Hvis mer enn det bestemte antall piler finnes i matten eller på gulvet i
skyteretningen, skal bare de tre (eller 6) laveste poengverdier noteres.
Oppdages det at dette gjentar seg for en skytter eller et lag, kan
vedkommende skytter eller lag diskvalifiseres.
Når trippelskiver blir brukt, kan pilene skytes i hvilken som helst rekkefølge,
men dersom mer enn én pil står i et av sentrene, teller begge (eller alle)
pilene som en del av serien, men bare den med laveste verdi markeres.
Den andre pilen, eller pilene, i samme senter vil bli markert som miss (M).
Piler utenfor blå 6-sone, markeres også som Miss.
Hvis en bit av skiven mangler ved skillelinje eller der to farger møtes, eller
en skillelinje er forskjøvet av en pil, må man benytte den tenkte linje ved
bedømmelse av poengverdien til en pil som befinner seg i dette området.
Etter at pilenes poengverdi er notert og pilene er trukket ut av skiven, skal
alle pilhull avmerkes på egnet måte.
Piler som går igjennom skiven men fortsatt står i matten, kan
bare markeres av en dommer.
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En pil som treffer matten og preller av, skal telle i henhold til det merke den
har laget i skiven, forutsatt at alle pilhull er blitt avmerket og at et uavmerket
hull eller merke kan identifiseres. Dersom det er flere umerkede hull, får
skytter poengsum etter laveste umerkede hull i skiva.
På skive hvor dette skjer skal følgende prosedyre følges:
Innendørs når skyttere på matta har egen skive
Skytteren skal, etter å ha skutt sine 3 piler, bli stående på skytelinjen med
dommerflagget hevet over hodet som et signal til dommerne.
Når alle øvrige skyttere på skytelinjen har skutt sin 3pilserie - eller tidsfristen er utløpt - skal skyteleder avbryte skytingen. Den
skytter hvis pil har falt ned, skal gå fram til matten sammen med en dommer
som vil bedømme treffpunktet, notere poengverdien, merke av hullet i skiven
og senere delta i markeringen av denne pilserien.
Angjeldende pil legges bak matten inntil markering er foretatt for alle
skytterne. Når banen igjen er klar, vil skyteleder på ny gi signal for skyting.
Utendørs og innendørs når flere skyttere skyter på samme skive:
− hvor én skytter skyter av gangen på hver matte, skal han etter å ha skutt
sine 3 piler, bli stående på skytelinjen med dommerflagget hevet over hodet
som et signal til dommerne.
− hvor flere skyttere skyter samtidig på samme matte, skal både skytter som
eier avhopperen og de andre skyttere på samme skive stoppe skytingen. De
skal imidlertid bli stående på skytelinjen med dommerflagget hevet over
hodet som signal.
Når alle øvrige skyttere på skytelinjen har skutt ferdig sin serie - eller
tidsfristen er utløpt - skal skyteleder avbryte skytingen. Den skytter hvis pil
har falt ned, skal gå fram til skiven sammen med en dommer som vil
bedømme innslagspunktet, notere poengverdien, merke av hullet i skiven og
senere delta i markeringen av denne pilserien.
Angjeldende pil legges bak matten inntil markering er foretatt for alle
skytterne. Når banen igjen er klar, vil skyteleder gi signal for skyting av
gjenstående piler i denne serien.
Hvis en pil treffer skiven og bare blir hengende, forplikter skytteren eller
skytterne på denne matte til å stoppe skytingen og gi signal på samme måte
som ved avhoppere.
Når skytingen av denne serie er avsluttet av de andre skytterne på linjen, skal
en dommer sammen med skytteren notere pilens verdi, fjerne den, merke
hullet og legge pilen bak matten.
De gjenværende piler skal skytes av skytteren(e) på denne skive før
skyteleder gir signal for å gjenoppta den generelle rutinen.
Dommeren skal delta i poengnoteringen av denne serie.
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Hvis en pil treffer skiven og går helt igjennom matten, skal - forutsatt at alle
pilhull er blitt merket, og forutsatt at et umerket hull kan identifiseres - telle i
overensstemmelse med verdien av hullet i skiven.
Hvis en pil treffer en annen pil i nokken og blir stående i denne, skal den få
samme poengverdi som den pil den står fast i.
Hvis en pil treffer en annen pil og deretter treffer skiven, skal den
poengberegnes slik den står i skiven.
Hvis en pil treffer en annen pil og deretter faller ned, skal dens poengverdi
være den samme som for den pil den traff, forutsatt at man kan finne den
skadde pil i skiven.
Hvis en pil treffer en annen skive enn skytterens, regnes som en del av denne
serien og markeres i scorekortet som en Miss.
Hvis en pil treffer matten utenfor ytterste poenggivende sone markeres i
scorekortet som en Miss.
Skyteleder skal forsikre seg om at det etter markering ikke finnes noen piler
igjen i skivene før signal til skyting av ny serie gis.
Hvis det likevel ved uaktsomhet finnes piler i skivene når skytesignal gis,
skal skytingen ikke avbrytes. En skytter som har glemt sine piler i skiven,
kan da enten skyte serien med andre piler eller skyte antallet gjenglemte piler
etter at vedkommende distanse er ferdig skutt. I et slikt tilfelle skal en
dommer delta i markeringen og påse at de piler som var gjenglemt i skiven,
kontrolleres mot skytterens scorekort før noen piler trekkes ut av skiven.
I det tilfellet en skytter etterlater piler f.eks. på marken i skiveområdet, kan
han skyte med andre piler, forutsatt at han gjør en dommer oppmerksom på
dette før han skyter
.
Scorekortene skal signeres av så vel skytter som markør, signering av
scorekortene betyr at skytter har godtatt den totale score,( på begge sett
scorekort) antall 10 og x (9) på begge sett. Blir detfunnet uoverenstemmelse
mellom settene, gjelder laveste score. Arrangør er ikke pliktig til å registrere
scorekort som ikke er summert (total score, antall 10 og X(9)
I tilfelle poenglikhet, skal resultatet avgjøres som følger:
Den skytter som har flest treff i 10-er sonen. (6+5 i feltskyting).
Hvis det fortsatt står likt, den skytter av de som står likt, som har størst antall
X-er. (6 i feltskyting) Hvis det fortsatt er likt, skal skytterne dømmes like,
men for rankingformål, f.eks. plassering i skjemaet for matchoversikter for
eliminasjonsrunder og finaler, avklares rekkefølgen ved loddtrekning.
Innendørs telles først tiere deretter niere da det her ikke noteres x.
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