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Disse reglene er ikke en direkte oversettelse av internasjonale regler, men en tilpasning til
norske regler, f. eks når det gjelder divisjoner og klasser.
Avstandene i klasse 1 i alle divisjoner, og reglene for utstyr og skyteteknikker, er lik de
internasjonale reglene.
BANENS UTFORMING
Banen skal tilrettelegges på en slik måte at standplasser og mål kan nås uten unødige
vanskeligheter, risiko eller bortkastet tid. Den skal være så kort og ”konsentrert” som mulig.
Gangavstanden fra samlingsplassen til målet som er lengst vekk, skal ikke overstige en (1)
kilometer eller maksimum 15 minutter med normal gange (ved utplassering av patruljer eller
for å hente reserveutstyr).
Banelegger skal tilrettelegge med trygge stier for dommere, medisinsk personale og for
transport av materiell, også når skyting pågår.
Målene skal plasseres på en slik måte at terrenget utnyttes på beste måte med mest mulig
variasjon.
Standplasser skal ha to skytepåler eller merke som gir mulighet for minst to skyttere å skyte
samtidig, med mindre forholdene kun tillater en. Avstanden mellom skytepålene skal være en
meter.
Dyrene skal plasseres på en måte som blir lik for alle skyttere. Arrangøren skal sette opp en
stolpe med bilder av dyrene for å vise poengsonene i en passende avstand fra venteområdet,
og 5-10m før du kommer til skytepinnen. Evnt kan hver gruppe få utdelt bilder av alle
dyrene.
Alle målene skal nummereres etter hverandre i stigende rekkefølge. Tallene skal være minst
20cm høye og skal være sorte tall på gul bunn eller gule tall på sort bunn og skal plasseres
mellom 5 og 10 m før posten med bildet av dyret. Tallmerkingen skal også fungere som
primær ventesone for skyttere i gruppene som venter på å skyte. Det skal være mulig å se om
noen står ved skytepinnen fra denne merkingen.
Når standplassen er ledig, kan gruppen gå fram til stolpen med bildet av målet, som et ekstra
venteområde, inntil målet blir klart.
Det skal være tydelige merker som viser hvor skytterne kan ferdes på en trygg og enkel måte
langs banen.
Passende sperringer skal plasseres der det er nødvendig for å holde tilskuere på sikker
avstand, men med gode muligheter til å følge konkurransen. Kun personer med spesiell
tillatelse får oppholde seg innenfor sperringene. (Ingen lagledere eller andre med tilknytning
til laget får oppholde seg i banen).
RUNDER
En 3D runde kan bestå av et hvilket som helst antall mål. Internasjonalt består den av 24 mål i
innledende runde og 12 mål i finalene.
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Målene skal variere i avstand og størrelse på dyrene. Skyteavstanden er avhengig av
størrelsen på dyrenes lungering. Se tabellen nedenfor.
Lungeringens mål gjelder største diameter.
Skyteavstander:
Gruppe

1
2
3
4

Lungering str
Større enn 250mm
201-250mm
151-200mm
150mm og under

Rød Påle
30-45m
20-36m
10-27m
5-18m

Blå Påle
20-30m
15-25m
10-20m
3-10m

Gul Påle
15-20m
10-15m
8-10m
3-8m

Mål med gruppe 4 dyr skal ha to like dyr plassert ved siden av hverandre.
A/C skyttere skyter da på dyret til venstre og B/D skyttere til høyre, vanlig rotasjon følges

I utgangspunktet skal det være like mange dyr av hver størrelse.
Fordi våre klubber allerede har anskaffet dyr, vil vi i Norge ha følgende forutsetninger:
I en bane med 12 mål skal det være 2 dyr av hver størrelse, de 4 siste dyrene er valgfrie.
I baner med annet antall mål skal forholdet være det samme.

BANENS UTSTYR
Det benyttes 3D dyrefigurer. Dyrene skal være tredimensjonale og med stor variasjon av typer
dyr og størrelser. Fargen på dyrene varierer ut fra hvilke typer dyr som benyttes. Banen
består kun av mål med ukjent avstand
Scoresoner:
En dyrefigur er delt inn i 4 scoresoner (11, 10, 8 og 5).
En pil som berører skillelinjen mellom to scoresoner eller grenselinjen til scoresonen vil gi
høyeste score av de to sonene.
11 poeng: Den lille sirkelen i midten av 10’er-ringen (x-ring)
10 poeng: Sirkelen innenfor vitalt område.(hjertering)
8 poeng: Vitalt område utenfor 10-poengsonen.(lungering)
5 poeng: gjenstående deler av kroppssonen med kroppsfarge.
På nasjonale stevner tillater vi å telle bare 3 soner, 10, 8, 5 dersom ikke alle dyrene har
avmerket x-sone. Dette skal i så fall anmerkes i resultatlisten.
Alle dyrene i en konkurranse skal telles med bare tre soner dersom denne løsning er valgt.
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Treff i horn, hov eller klov uten å berøre soner med kroppsfarge, en pil som stusser av eller
andre bomskudd teller som en miss(M).

KLASSER OG AVSTANDER
Recurve R
Compound C
Barebow BB
Instinktiv I
Langbue L
Buejeger
Klasse
R1
R2
R4
R5
C1
C2
C4
C5
BB1
BB2
BB4
BB5
I1
I2
I4
I5
L1
L2
L4
L5
Buejeger
Klasse 6

Hvem
Damer og herrer, senior, junior og kadett
Alle nevnte klasser – under opprykkskrav
Rekrutt
Minijunior
Damer og herrer, senior, junior og kadett
Alle nevnte klasser – under opprykkskrav
Rekrutt
Minijunior
Damer og herrer, senior, junior og kadett
Alle nevnte klasser – under opprykkskrav
Rekrutt
Minijunior
Damer og herrer, senior, junior og kadett
Alle nevnte klasser – under opprykkskrav
Rekrutt
Minijunior
Damer og herrer, senior, junior og kadett
Alle nevnte klasser – under opprykkskrav
Rekrutt
Minijunior
Alle
10-åringer

Påle
Blå
Gul
Gul
Gul
Rød
Blå
Blå
Gul
Blå
Gul
Gul
Gul
Blå
Gul
Gul
Gul
Blå
Gul
Gul
Gul
Blå
Gul

Gul påle max 20meter - Blå påle max 30 meter - Rød påle max 45 meter

Opprykkskrav fra klasse 2 til klasse 1 (kravet skal skytes to ganger i samme
sesong) Enhver kan skyte i høyere klasse enn der de resultatmessig hører
hjemme, med unntak av 10årsklassen
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Compound
Recurve
Barebow
Inst.
Langbue

18 i snitt pr. mål
16 i snitt pr. mål
14 i snitt pr. mål
14 i snitt pr. mål
12 i snitt pr. mål

SKYTTERUTSTYR
Denne delen forklarer hvilken type utstyr skytterne har lov til å bruke når de skyter 3D
konkurranser. Det er skytters ansvar å bruke utstyr som er godkjent i henhold til regelverket.
Dommerne har anledning til å foreta stikkprøvekontroll av utstyret i løpet av konkurransen,
og skyttere som benytter utstyr som strider mot 3D-reglene kan diskvalifiseres.

For barebow divisjonen er følgende utstyr tillatt:
En 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 nock 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
streng-nocker og ved bruk holdes med ene hånden i buens håndtak (grep) mens en drar opp
strengen, holder og slipper strengen med den andre hånden.
Buen som den er beskrevet ovenfor må være bar, unntatt pilhyllen, og den skal være uten
utstikkende deler, siktemerker, merker, streker eller laminerte deler (i sikteområdet) som kan
benyttes til sikting. En bue uten streng komplett med tillatt utstyr skal kunne tres gjennom et
hull eller en ring med innvendig diameter på 12,2 cm +/- 0,5mm.
Flerfargede midtstykker, og varemerker på innsiden av buelemmene er tillatt.
En buestreng av hvilket som helst antall kordeler. Strengekordelene kan være i forskjellig
farge og av passende materiale. Strengen kan ha en midtsurring for å gjøre det mer bekvemt
for fingrene, et enkelt nockpunkt med surringer for nødvendig tilpasning til nocken, og for å
forankre dette nockpunktet, kan det benyttes en eller to posisjonsindikatorer Når det benyttes
to nockpunkter skal avstanden mellom dem være tilpasset slik at pilens nock passer akkurat
mellom dem, og i hver ende av buestrengen en løkke til å plassere i innskjæringene på enden
av hvert buelem når den strenges.
Midtsurringen på strengen skal ikke avsluttes i synsfeltet til utøveren når han står i fullt drag.
Buestrengen skal ikke på noen måte hjelpe siktingen gjennom bruk av siktehull, merker, eller
andre hjelpemidler. Munnmerke eller nesemerke er ikke tillatt.
En pilhylle, justerbar, en regulerbar plunger, trykkpunkt eller trykkplate kan benyttes på buen
såfremt de ikke er elektriske eller elektroniske og ikke er til ekstra hjelp i siktingen.
Plungeren kan ikke plasseres nærmere skytteren enn 2 cm bak bunnen av grepet (pivotpunktet).
Det kan ikke benyttes trekkindikator.
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Det er tillatt ”å klatre” på strengen og å flytte ankringspunktet i ansiktet. Det er derimot ikke
tillat med sikte eller siktemerker på buen som hjelper til ved sikting.
Stabilisatorer er ikke tillatt. Man kan ha vridningskompensatorer utformet som en del av
buen, forutsatt at de ikke har stabilisatorer/dempere.
Vekt(er) kan monteres på nederste delen av midtstykket. Alle vektlodd uavhengig av form,
må monteres direkte på midtstykket uten stenger forlengere, vinkelformede koblinger, eller
støtabsorberende utstyr.
Piler av enhver type kan benyttes så sant de tilsvarer det aksepterte prinsipp og formål av
ordet pil benyttet til bueskyting, og at disse pilene ikke forårsaker unødig skade på målene.
En pil består av et skaft med spiss, nock og fjærer, og om ønsket, dekor. Maksimum diameter
på pilskaftene skal ikke overskride 9,3 millimeter, mens spissene for disse pilene kan ha
maksimum diameter på 9,4 millimeter. I tillegg er det anledning til å ha et omslag (wraps)
på pilene hvorpå fjærene festes. Med unntak for 22cm målt fra nokkenden av skaftet, må
også dette omslaget ligge innenfor begrensningen på 9,3mm. ”Tracer nocks” (nocker med
elektrisk eller elektronisk lys) er ikke tillatt.
Alle pilene til utøverne må være merket med utøverens navn eller initialer på skaftet, og
alle pilene som benyttes i samme omgang, skal ha samme mønster og farger på fjærene,
nocker og dekor.
Fingerbeskyttelse ved hjelp av fingersmokk, hansker, skytetab eller plaster/teip for å dra,
holde og slippe strengen kan benyttes, men må ikke inneholde noe som helst utstyr som
hjelper å holde, dra eller slippe strengen.
Følgende utstyr er tillatt:
- En separator mellom fingrene for å unngå å klype pilen
- En vanlig hanske på buehånden, halvhanske eller lignende utstyr kan benyttes, men skal
ikke være festet til buen;
- En ankringsplate eller lignende utstyr festet til fingerbeskytteren (tab) med formål å ankre
Armbeskytter, skytevest, bueslynge, belte-, rygg-, eller bakkekogger så vel som
vibrasjonsdempere på lemmene er tillatt. Buekogger kan ikke være festet til buen.
Piler som beskrevet under Barebow ovenfor.
Fingerbeskyttelse og tilleggsutstyr – som under Barebow ovenfor.

For Instinkt-divisjonen er følgende utstyr tillatt:
En bue av enhver type kan brukes som beskrevet under Barebow ovenfor. Midtstykket skal
være laget av et naturlig materiale (f. eks tre, bambus, horn, glassfiber, men ikke karbon,
grafitt eller metall). Buen kan være av take-downtype og kan inneholde metallbeslag i
midtstykket for lemmefestesystem .Buen kan ha en stillbar lem for bruk i stilling av tiller,
men kan ikke ha lemmelommer for stilling av dragvekt. Midtstykket kan inneholde flere
naturlige eller syntetiske laminater til vern av lemmer/lommer eller for strukturell bruk i
midtstykket, men karbon, grafitt og metall-laminater er ikke tillatt. Midtstykket må inneholde
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tre eller bambus. For buer som ikke er sammenleggbare, kan alle typer laminatmaterieler
brukes i lemmene og i overgangen mellom lemmer og midtstykke.
For bruk er buen strenget med en enkelt buestreng som bare er spent direkte mellom buens
streng-nocker og ved bruk holdes med ene hånden i buens håndtak (grep) mens man drar opp,
holder og slipper strengen med den andre hånden.
Buen som den er beskrevet ovenfor må være bar, og den skal være uten utstikkende deler,
siktemerker, merker eller streker eller laminerte deler (i sikteområdet) som kan benyttes til
sikting.
Flerfarget midtstykke, og varemerker plassert på innsiden av buelemmene er tillatt, men hvis
områder er farget på en måte som gjør at det kan brukes til sikting, må de teipes over.
En buestreng – som under Barebow ovenfor.
Det kan benyttes en enkel standard plastikkhylle fastlimt til buen eller skytteren kan benytte
buehyllen, som i dette tilfelle kan dekken med enhver type mykt materiale. Ingen andre typer
pilhyller er tillatt å benytte.
Det kan ikke benyttes trekkindikator, og ingen merker som hjelper sikting er tillatt på buen.
Piler - som under Barebow ovenfor.
Fingerbeskyttelse ved hjelp av fingersmokk, hansker, skytetab eller plaster/teip for å dra,
holde og slippe strengen er tillatt. Må ikke inneholde noen innretning som kan hjelpe
skytteren å dra, holde eller slippe strengen. Ankringsplate er ikke tillatt.
Ved skyting er kun ett fast ankringspunkt tillatt, det vil si at det ikke er tillatt ”å klatre” på
strengen eller forandre ankerpunkt i ansiktet. Det kan brukes middelhavsgrep eller tre fingre
under pilen. Dersom man skyter med tre fingre under pilen, skal øverste finger være max 2
mm under nockfestet.
Skyttere må velge om de vil skyte med middelhavsgrep eller med tre fingre under, man kan
ikke skifte mellom disse i en konkurranse. Dersom man skyter med tre fingre under må det
benyttes en tab eller lignende som ikke gir mulighet for middelhavsgrep. Dersom man bruker
middelhavsgrep kan en fingerseparator benyttes.
For øvrig kan følgende utstyr benyttes: En vanlig hanske på buehånden, halvhanske eller
lignende utstyr, men denne skal ikke være festes til buen;
Tilleggsutstyr – som under Barebow ovenfor.

For Langbuedivisjonen er følgende utstyr tillatt:
Langbuen skal være konstruert i overensstemmelse med den tradisjonelle formen av en
langbue, noe som innebærer at strengen ikke skal berøre noen annen del av buen enn
strengenockene når den er oppspent. Buen kan være laget av valgfritt materiale eller
kombinasjoner av materialer. Formen på grepet er valgfri. Senterskytende bue er tillatt. Buen
skal i sikteområdet ikke ha merker o.l som kan brukes til sikting.
For damer og juniorer skal buen være minimum 150 cm lang, for herrer minimum 160 cm
lang. Lengden måles på oppspent bue mellom strengenockene langs buelemmenes utside.
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En buestreng - som under Barebow ovenfor. Det er dog tillatt med strengedempere så sant
de ikke er plassert nærmere nockpunktet enn 30 cm.
Pilhylle. Dersom buen har en utskåret pilhylle, kan denne benyttes som pilhylle, og den kan
kles med et mykt materiale horisontalt og et hardt materiale vertikalt. Ingen annen form for
pilhylle kan benyttes.
Trekkindikator kan ikke benyttes.
Det er ikke tillatt med merker på buen som kan benyttes til sikting. Likeledes er ingen
vekter, stabilisatorer eller dempere er tillatt. Pilkogger kan ikke være montert på buen.
Kun piler med skaft av tre er tillatt, med følgende spesifikasjoner: Spissene skal være av
felttypen, koniske eller kjegleformede beregnet til bruk på trepiler. Fjærene må være av
naturfjær.
For øvrig som under Barebow ovenfor.
Fingerbeskyttelse – som under Instinkt ovenfor.
En vanlig hanske på buehånden, halvhanske eller lignende utstyr kan benyttes, men skal ikke
være festet til buen;
Tilleggsutstyr som nevnt under Barebow.
For Compound divisjonen er følgende utstyr tillatt.
For Compound Divisjon er alt utstyr beskrevet under recurve og alt annet tilleggsutstyr 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 og /eller
"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.
Hjelpemidler for å holde kabelen tilside fra strengen, er tillatt.
Buens midtseksjon kan ha en forsterkningsbøyle og splitkabler kan benyttes, forutsatt at disse
ikke berører skytters underarm eller hånd på regulær basis.
Vedlegg på strengen er tillatt, slik som munn- eller nesemerke, siktehull, siktehull med
linjeringsinnretning, strengløkke etc.
En pilhylles trykkpunkt som kan være justerbart, kan ikke plasseres nærmere skytteren enn
6 cm fra buegrepets dypeste punkt ("pivot-punkt").
Et buesikte festet til buen er tillatt. Det kan være justerbart sidelengs så vel som opp og ned
(elevasjonsjustering) og kan omfatte nivelleringsmiddel (f.eks. waterpass), forstørrelsesglass
og/eller prismer. Det kan benyttes en fiberoptisk siktenål og/eller en kjemisk glødepinne.
Glødepinnen må være kapslet inn slik at den ikke forstyrrer andre skyttere. Det er ikke tillatt å
bruke et sikte med flere siktepinner i baner med ukjente avstander..
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En beskyttelse mot sollyset kan monteres på toppen av scoopet, men størrelsen skal tilsvare
omkretsen på scoopet.
En slippmekanisme som ikke på noen måte kan være festet til buen, kan brukes.
Det er ikke tillatt med integrert utstyr med hensikt å måle avstanden.

For Buejegerdivisjonen er følgende utstyr tillatt:
Buen kan være av enhver type Trekkkraften må ikke overskride 80
Buestreng kan benyttes som nevnt under Compound ovenfor.
Enhver type sikte kan benyttes, også sikte med flere siktepinner.
Det er også tillatt med elektrisk belysning av siktepinnene
Enhver type piler kan benyttes så lenge de har en diameter på minimum 7mm
Det kan bruker en mekanisk slippmekanisme, forutsatt at den ikke er elektrisk eller
elektronisk.
Annet tilleggsutstyr som nevnt under Compound ovenfor.

Utstyr – gjelder for alle divisjoner:
Feltkikkert, teleskop og annet optisk utstyr kan benyttes ved skytepålen før skyting, men ikke
etter at pilene er skutt. Vanlige briller, nødvendig for skytterens bruk, skytebriller og
solbriller kan benyttes.
Ikke noe av dette utstyret nevnt over kan være utstyrt med mikrohull i linsene, eller lignende
utstyr, og de kan heller ikke være merket på en måte som kan hjelpe siktingen. Brilleglasset
på øyet det ikke siktes med, kan dekkes helt over med teip, eller en øyelapp kan benyttes.
Ikke noe av utstyret nevnt over kan ha noe som helst type utstyr for avstandsbedømmelse.
Følgende utstyr er ikke tillatt:
Elektronisk kommunikasjon (inkludert mobiltelefon), hodetelefoner eller støydempende utstyr
framfor ventelinjen på treningsbanen og ikke i noe tilfelle ute i banene.
Enhver type avstandsmåler eller annen anordning til hjelp for å bedømme avstanden eller
vinkler, selv om de ikke nevnes spesielt i det gjeldende regelverk.
Enhver del av skytterens utstyr som har blitt modifisert med tanke på å være til hjelp for å
bedømme avstand eller vinkler, og heller ikke kan deler av det ordinære utstyret benyttes til
dette formål.
Enhver form for dokumenter eller elektroniske hjelpemidler som kan være til hjelp for å
bedømme avstand eller vinkler, utenom skytterens egne obligatoriske notater om
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sikteinnstilling (siktemerker), notater om aktuelle egne skyteresultater, eller hele eller deler av
World Archery`s regelverk.

SKYTING
Skytteren skal skyte fra enten stående eller knestående posisjon på en måte som ikke går ut
over sikkerheten. Når det skytes, må skytteren befinne seg innenfor en halvsirkel bak pinnen.
Denne halvsirkelen måler 1 meter til siden og bak pinnen.
Skyttere i en gruppe (patrulje) som venter på å få skyte eller som allerede har skutt har lov til
å hjelpe medskyttere til å skygge for solen dersom de blir spurt. Ellers skal de vente
tilstrekkelig langt bak skytterne som står i skyteposisjon.
Det skytes to piler pr mål.
Skytterne skyter to og to
Det er 90 sekunder skytetid for en skytter til å skyte sine piler. Tiden beregnes når skytter er
framme ved skytepinnen, en posisjon han skal innta så snart denne er ledig.
Så snart gruppen foran har gått fram fra skytepinnen, flytter neste gruppe seg fra
venteområdet til skiltet med bildet av målet som skal skytes. Når gruppen foran har forlatt
målet og forventes å være i trygg avstand, kan gruppen gå videre fra skiltet med bildet av
figuren til skytepinnen og de to første skytterne i gruppen begynner skytingen.
Ingen skytter har lov til å gå fram til målet før alle skytterne i gruppen har fullført skytingen,
med mindre en dommer har gitt tillatelse til dette.
En pil får under ingen omstendigheter skytes om igjen.
En pil anses som ikke skutt dersom skytter kan berøre den med buen uten å flytte føttene fra
skyteposisjon og på betingelse av at pilen ikke er blitt kastet tilbake (avspringer) fra
skiveområdet – eller om målet faller over ende (på tross av at dommerne har funnet det
tilstrekkelig fastmontert).
Dommer ta de nødvendige forholdsregler og nødvendig skytetid gis for piler som blir ansett
som ikke skutt.. Dersom målet kun glir ned er det opp til dommer å avgjøre om det er
nødvendig med noe tiltak eller ikke.
Ingen skyttere, trenere eller lagledere må opplyse om avstander til noen.
Ingen skyttere får lov til å diskutere avstanden til målet med noen andre skyttere i gruppen før
målet er scoret. Diskusjonen er begrenset til de skytterne som allerede har skutt det nevnte
målet. Diskusjon om avstand med skyttere som ikke har skutt det nevnte målet, blir regnet
som usportslig opptreden (som kan gi diskvalifikasjon).
Det samme er tilfelle dersom det er mer enn en gruppe som venter i venteområdet. Den sist
ankomne gruppen skal vente i tilstrekkelig avstand fra den første gruppen som venter ved
målnummeret.
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SKYTERYTME OG TIDSKONTROLL
Arrangøren setter opp grupper som består av minimum 3 og maksimum 6 skyttere, (helst med
så likt antall i hver gruppe som mulig).
Dersom ikke annet er avtalt i gruppen er skytteren med det laveste startnummeret( som er
nevnt først i startlisten)(A-skytter) gruppeleder og er ansvarlig for gruppens fremtreden.
Når målet er klart skal de to første skytterne i gruppen gå fram fra stolpen med bildet av dyret
til skytepinnen så snart som mulig. De andre skytterne i gruppen venter i passende avstand
bak den som skyter. Det er ikke tillatt å stanse opp mellom venteområdet og skytepinnen for å
anslå avstanden fram til målet før du går fram til skytepinnen for å skyte.
Skytterne på gruppen (patruljen) skyter to om gangen i henhold til følgende: A og B skyter
først, deretter C og D. Dersom det bare er 3 skyttere på gruppa skyter skytter C alene.
Skytterne som skyter sist på ett mål, er de som skyter først på neste mål. Deretter roterer
skyterekkefølgen på samme måte gjennom hele konkurransen.
I tilfelle utstyrsfeil kan skyterekkefølgen endres midlertidig. Maksimum 30 minutter kan
benyttes for å reparere utstyrsfeilen. De andre skytterne på gruppen (patruljen) skal skyte sine
piler og score før de tillater neste gruppe å passere. Dersom utstyrsfeilen er reparert innen
tidsfristen får skytteren skyte de pilene som mangler på dette målet. Dersom det tar lenger tid
å reparere feilen, kan skytteren, når utstyret er reparert, gå tilbake inn i gruppen (patruljen) og
fortsette skytingen, men mister de målene som gruppen (patruljen) har skutt i mellomtiden.
Dersom en skytter ikke kan fortsette skytingen på grunn av et uventet medisinsk problem som
inntreffer etter at skyterunden er påbegynt, kan det bli gitt maksimum 30 minutter for
medisinsk personale til å utrede problemet og avgjøre om skytteren er i stand til å fortsette
skytingen uten assistanse. Prosedyren er den samme som for utstyrsfeil.
En ødelagt bue kan erstattes med en reservebue eller en lånt bue.

Skyttere i en gruppe (patrulje) kan la en annen gruppe (patrulje) passere
I tilfeller der en skytter eller en gruppe (patrulje) forårsaker unødig forsinkelse for sin egen
gruppe (patrulje) eller andre grupper (patruljer) skal dommeren som ser dette, gi en muntlig
advarsel og dokumentere dette med en signert merknad på scorekortet, deretter skal han selv
(eller en annen dommer) ta tiden på de resterende målene på denne runden.
I slike tilfeller tillates det brukt 90 sekunder pr mål fra det skytteren inntar skyteposisjon ved
skytepålen, noe som skal gjøres snarest mulig etter at målet er ledig etter forrige skytter.
En dommer som har konstatert at en skytter har brutt tidsfristen på tross av prosedyren
beskrevet over, skal gi skytteren advarsel og notere signert anmerkning nummer to i
skyteprotokollen og angi tid og dato for advarselen.
Ved tredje og alle påfølgende advarsler i denne delen av konkurransen mister skytteren
poengene på disse målene.
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SCORING
Scoring skjer når alle skytterne i gruppen (patruljen) har skutt sine piler.
Dersom ikke annet er avtalt innen gruppen (patruljen) skal de to skytterne med nest lavest og
tredje lavest startnummer skrive score
Det skal bestandig være to som scorer i hver gruppe – da det skal skrives to sett med
scorekort.
Scorerne skriver ned poengverdien på pilene på riktig målnummer etter hvert som skytterne
roper dem opp. De øvrige skytterne i gruppen (patruljen) kontrollerer poengverdiene som
ropes opp. Feil i scoringen som oppdages før pilene dras ut av målet kan korrigeres.
De to som scorer skal skrive ned scorene hver for seg og ikke skrive av den andres score, og
de skal sammenligne totalscoren før pilene trekkes ut.
Begge som noterer score skal notere scoren før pilene trekkes.
Skytterne er ansvarlig for sine utdelte scorekort. Arrangøren kan ikke erstatte mistede,
ødelagte eller stjålne scorekort.
Alle som endrer uten tillatelse, eller forfalsker, et score eller med forsett har endret eller
forfalsket en poengverdi, skal diskvalifiseres.
En pils score avgjøres ved pilskaftets posisjon i målet. Dersom skaftet berører to poengsoner
eller en delelinje mellom poengsonene blir scoret lik verdien av den høyeste poengsonen den
berører. Verken pilene eller målet (3D-dyret) skal berøres før alle pilene er kontrollert og
scoret.
Dersom en del med en delelinje mangler på målet, skal en benytte en tenkt linje for å
bedømme verdien av enhver pil som treffer et slikt område.
Piler som stopper med bakparten på pilen inne i målet uten å synes på forsiden kan bare bli
scoret av en dommer.
Når en gjennomskyting eller avspringer inntreffer, skal det scores på følgende måte:
Dersom alle på gruppen er enige om at det har vært en avhopper eller en gjennomskyting må
de også bli enige om poengverdien på pilen; ellers vil pilen bli scoret som miss;
En gjennomskyting er definert med at en pil har gått fullstendig gjennom målet slik at det er et
inngangshull og et utgangshull som kan være et grunnlag for å bedømme pilverdien.
En pil som treffer:
-en annen pil i nocken og sitter i denne, skal scores med den trufne pilens verdi.
-en annen pil og deretter fortsetter og fester seg til målet skal scores som den sitter i målet.
-en annen pil og deretter faller av, skal scores med den trufne pilens verdi forutsatt at den
skadede pilen kan identifiseres.
Dersom flere enn to piler som tilhører samme skytter blir funnet i målet eller på bakken fram
mot eller under målet skal kun de to pilene med laveste verdi scores. Dersom en skytter
gjentar denne forseelsen kan skytteren diskvalifiseres.
Ved poenglikhet i score, skal det rangeres i følgende rekkefølge:
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Høyest antall 10+11-poengere;
Høyest antall av 11-poengere
Skyttere som etter dette står likt skal rangeres likt
Scorekort skal signeres av scorer og skytter, noe som innebærer at skytteren samtykker i
poengverdi for hver pil, totalsummen (skal være identisk på begge scorekort), antallet 11’ere
og antallet 10’ere. Ved ulik poengsum på de to scorekortene er det den med lavest poengsum
som blir gjeldende.
Arrangørene er ikke forpliktet til å akseptere eller protokollføre et scorekort som leveres uten
signaturer, totalsum, antall 11’ere og antall 10’ere.

KONSEKVENSER VED REGELBRUDD
Nedenfor er det en oppsummering av straffen eller/og sanksjoner som kan anvendes mot en
skytter som bryter reglene eller ikke oppfyller sine vilkår, og følgene slike handlinger får for
skyttere og funksjonærer.
En skytter som deltar i en klasse med regler som denne ikke oppfyller skal utelukkes fra
konkurransen og miste oppnådd plassering.
En skytter som gjentatte ganger skyter flere piler enn tillatt pr serie eller jukser ved scoring
kan få resultatet annullert.
En skytter som bevislig har brutt noen regel eller forskrift med hensikt, kan dømmes som
ukvalifisert til å delta og kan utelukkes fra konkurransen og vil miste den plasseringen
han/hun har oppnådd.
Dersom en skytter i følge dommer eller andre funksjonærer er påvirket av alkohol eller annet
berusende stoff kan dommerjuryen nekte skytteren å fortsettes skytingen.
Usportslig opptreden tolereres ikke. Slik oppførsel av skytter eller andre som anses å hjelpe
denne vil resultere i diskvalifikasjon av skytter eller den som hjelper til og kan også medføre
utestengelse fra framtidige konkurranser

Tap av poeng
En skytter som ved materialfeil ikke er i stand til å reparere utstyret før 30 minutter er gått
etter at feilen oppsto, taper poengene for det aktuelle målet og de neste målene som gruppen
skyter etter dette, inntil skytteren gjenforenes med gruppen.
En dommer som ved tidtagning observerer at en skytter overskrider ett-minuttsgrensen skal
advare denne og bekrefte dette med et signert notat i skytterprotokollen med tidspunktet for
advarselen. Ved tredje og alle påfølgende advarsler i denne delen av konkurransen skal
skytteren miste poengene på de aktuelle målene.
Dersom flere enn to piler som tilhører samme skytter blir funnet i målet eller på bakken i
skyteretningen skal høyeste verdi strykes.
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Advarsler
Røking er forbudt i 3D-banen, trenings- og oppvarmingsbanen.
Ingen skytter har lov til å røre de andre skytternes utstyr uten dennes tillatelse.
Skyttere som tilhører gruppen bak og venter på sin tur til å skyte, skal stoppe ved ventemerket
inntil gruppen foran er ferdige og standplassen er klar. Det skal ikke forekomme
kommunikasjon mellom de forskjellige gruppene.
Når skytingen pågår er det kun de skyttere som har sin tur til å skyte som skal bevege seg
fram til skyteposisjon. De andre skytterne må holde seg i passende avstand bak skytepinnen.
Ingen skytter kan gå mot målet før alle skytterne i gruppen har skutt ferdig med mindre en
dommer har gitt sin tillatelse.
Ingen piler eller målet skal berøres før alle pilene har blitt scoret
Ingen piler skal trekkes før scoring har funnet sted.
Når buen spennes skal dette ikke gjøres på en slik måte at dersom et skudd utløses ved en feil,
kan pilen passere over målet og utenfor sikkerhetssonen eller sikkerhetsutstyr (jordvoll, nett
etc.)

SPØRSMÅL OG TVISTER
En skytter som er i tvil om verdien på en pil skal, før pilene er trukket, overlate bedømmingen
til medskytterne i patruljen. Majoriteten i gruppen bestemmer verdien – ved like stemmer skal
pilen dømmes til høyere verdi. Gruppens beslutning er endelig.
Skrivefeil i protokollen som oppdages før pilene er dratt kan korrigeres dersom alle skytterne
på målet er enige. Endringen må bevitnes og signeres av alle deltagerne i patruljen. Alle andre
tvister angående notater i skyteprotokollen skal henvises til dommer.
Dersom det viser seg at skytepålen er blitt flyttet etter at skyttere har skutt på målet eller at
målet har vært umulig å skyte for noen skyttere på grunn av hengende grener etc.skal målet
strykes for alle skytterne i den klassen, dersom det legges inn klage. Selv om flere mål
strykes, skal de resterende mål ses på som en full runde.
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