
IFAA WORLD 3D CHAMPIONSHIPS 

Speciella regler för 3-d världsmästerskap 

A. Tävlingsstruktur 

  
3D Världsmästerskapet skall skjutas över 4 dagar (en 5:e reservdag om 
stort antal anmälningar kräver det) och skall omfatta följande 28 måls 
ronder. 

       1 rond klassisk IFAA 3D     1 pils rond 
       2 ronder klassisk IFAA 3D 2 pils rond 
       1 rond klassisk IFAA 3D     3 pils rond 
  

Ronderna skall skjutas i följande ordning: 
  
       Dag 1 -          1 pils rond 
       Dag 2 -         2 pils rond 
       Dag 3 -          3 pils rond 
       Dag 4 -          4 pils rond 

        
Mål skall sättas upp inom avstånden specificerade inom varje mål 
storleks grupp och aktuellt avstånd till varje mål vara okänt 
(omärkt). 

De generella regler, som framgår i IFAA Regel book skal gälla 
förutom där speciella regler framgår häri. 

  
B. Generella regler 

1 Funktionärer 

Tävlingsfunktionärer såsom tävlingsledare, bankapten etc. skall 
utses i enlighet med IFAA regelbok och som erfordras. 

2 Protestkommitté 

En protest kommitté skall utse i enlighet med IFAA regelbok 
eller IFAA policy. 

3 Teknik kontroll 

En teknisk kontroll skall utses före tävlingens start datum. Varje 
deltagare måste visa upp sin utrustning för 
tekniskakontrollen  för material kontroll vid utpekad tid och plats. 
Det är varje skytts skyldighet att vidhålla sin utrustning i enlighet 



med reglerna. Underlåtelse av detta kan medföra protest från 
annan skytt och resultera i diskvalifikation. 

4 Mål 

3D mål skall vara de av IFAA godkända. 
Målfigurer som endast har två poänggivande zoner skall räknas 
med en tredje zon som är den ytan mellan yttre 
definieradpoängzon och hår/hud linjen. 
Målfigurer sådana som McKenzie figurer, vilka har tre 
definierade poängzoner, skall räknas genom att kombinera 
definierad mittpunkten med inre zonen att bli hjärtring, sedan 
lägga till yttre tredje poängzon vilken är ytan mellan yttre 
definieradpoängzon och hår/hud linjen. 
  
3D mål skall grupperas i storleksgrupper enligt följande formel. 

  
a.  Mät den vertikala höjden av den 2a/3e 

definierade poängzonerna/ areorna genom poänggivande 
zoners centrum som illustrerats. 

 
Efter att sådan mätning utförts placera figurerna i grupper under: 
  
Grupp 1 – 3D mål    9-7/8 tum +                          (251mm + ) 
Grupp 2 – 3D mål    7-15/16 till 9-13/16 tum(201 till 250 mm) 
Grupp 3 – 3D mål    5-15/16 till 7-7/8 tum           (151 till 200 mm) 
Grupp 4 – 3D mål    0 till 5-7/8 tum                      ( 0 till 150 mm) 
  
En illistration över sådan gruppering, med McKenzie definierade 3 
poäng zoners mål, skulle bli. 



Målfigur Höjd Grupp 

Stående björn 
Vädur 

Stor bock 
Pronghorn 

Vildsvin 
Springande björn 

Coyote 
Javelina 

Mellan hjort 
Kalkon 

Woodchuck 

11-13/16” (300mm) 
11-5/8” (295 mm) 
11-5/8” (295 mm) 
9-1/16” (230 mm) 
9-3/16” (250 mm) 
8-1/4” (210 mm) 
6-7/8” (175 mm) 

7-11/16” (195mm) 
7-7/8” (200 mm) 
5-1/2” (140 mm) 
5-1/8” (130mm) 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 

  
För poängräknings ändamål skall McKenzie inre ”12” ringen utgå, 
men skall bokföras i utslagssyfte vid lika poäng. De kombinerade 
”12” och ”10” ringarna skall anses som mittpunkt eller den 
kritiska poängarean. Den befintliga yttre ringen skall räknas som 
vital poängzon, medan resten av kroppen ( ej ben, horn mm.) 
skall vara den yttre skadearean. Några tillverkade figurer har 3 
definierade poängzoner  av representativ storlek inom hela 
djurets torso, och skall poängräknas som sådana. 

  
5 Banläggning. 

3D mål skall vara fristående och säkert förankrade. 
  
Målfigurer kan placeras på en plats som rimligt motsvarar naturlig 
omgivning, figurer får inte avsiktligt skymmas från sikt. Viss 
svårighetsgrad tillåts, men hela poänggivande arean får inte 
skymmas. 
  
3D målet bör placeras så att poänggivande arean är riktad mot 
skytten. Gällande grupp 1 och grupp 2 figurer, får figuren placeras 
i liten vinkel mot eller ifrån skytten, men en sådan vinkel får inte 
överskrida 15 grader. Uppförs och nedförs mål bör 
idealiskt ej överstiga 45 graders lutning. 
  
En butt, som en ordinarie IFAA papperstapet kan sättas upp på, 
skall inte sättas upp tillsammans med fristående 3D mål. För att 
försäkra sig om minsta pilförstörelse och/eller bortskjutning, skall 
målet förses med antingen ett naturligt eller tillverkat back stopp, 
enlig följande: 
  



Ett minimum avstånd på 20 yards skall finnas mellan ett back 
stopp och målfigur. 
  
Ett naturligt back stopp skall vara naturlig sluttning som skall, så 
långt som det är möjligt, vara fri från stenar och klippor. 
Ett alternativ till naturligt back stopp är ett tillverkat version 
tillverkat av mattklipp, som kan hängas upp i 2 lager. Det första 
lagret när det träffas av en pil kommer att röra sig med av 
kollisionen, i de flesta fall, kommer pilen att ramla till marken. I fall 
om pilen passerar genom det första lagret och därmed bromsats 
upp, kommer det andra lagret att stoppa den. 
Mattan kan hängas upp mellan 2 träd eller ett uppbyggt ramverk 
med lagren placerade 2 fot isär. Höjden på den upphängda 
mattan skall vara minst 8 fot från marken (ca 2,5 m), mattan skall 
nå och vara lätt förankrad i marken men fortfarande kunna röra 
sig vid pilträff. Back stopp skall var kamouflerad, där det är 
praktiskt möjligt, för att smälta in i terrängen. 

  

6 Utrustning (skjutstils utrustning) 

Utrustningen i alla skjutstilar skall vara den som är definierad 
i IFAA stadgar, med reservation (förbehåll) för: 

  
A.    En Pro-Am Prispengar stil skall vara ingå i stället för ordinarie Proffs. 

B.    När en tävling kräver mer än att en pil skjuts, skall alla pilar vara 
tydligt markerade för att kunna identifiera skjutordningen för varje pil. 
(t.ex. 1 ring på första pilen, 2 ringar på andrapolen osv.) Pilarna skall 
skjutas i fallande ordning med  den första pilen först. Om en skytt 
olyckligtvis skjuter fel pil först, skall han/hon omedelbart meddela 
faktum till patrullchefen som sedan skall bestämma skjutordningen för 
de resterande pilarna som skall skjutas. 

  
C.    Bågkoger är tillåtet i alla skjutstilar om dess fastsättningsanordning 

inte är synligt i bågfönstret. 
  
D.    Kikare (binokulära eller monokulära), Optiska riktmedel såsom scope, 

avståndsmätare och andra optiska hjälpmedel är inte tillåtna. 
Kameror får ej användas för avståndsmätning, men får användas 
(som en kamera) efter det att alla i patrullen skjutit målet ifråga. 

  



E.    Byte av utrustningsdelar som med för byte av skjutstil eller för att göra 
skjutningen enklare i en eller någon av de olika ronderna 
skall ej tillåtas. En skytt skall tävla i W3DC med samma utrustning 
som han/hon startade med, undantag för material 
fel.Bågstyrka får ej ändras under en någon av ronderna i turneringen. 
I Bowhunter limited och unlimitid –skjutstilarna får 
ejsiktespinnarna flyttas under någon av ronderna i turneringen. 

  

7. Övrigt 

  
A.    Ingen tävlande, eller annan person ej ingående i 

tävlingsorganisationen, skall tillåtas inspektera eller kartlägga 3D 
banorna före skjutningen. 

B.    Endast tävlande och funktionärer är tillåtna på banorna under 
turneringen. (inga gäster och inga sällskapsdjur) 

  
C.    Diskussion av målavstånd mellan tävlande är strängt förbjudet. 

  
D.    Ingen patrullmedlem (eller medlem från anan patrull) får gå framåt 

från någon skjutpunkt (skjutpåle) innan alla i  patrullen har skjutit 
färdigt sina pilar vid målet i fråga. 

  
E.    Ingen skytt skall skjuta från position framför tilldelad skjutpåle, en fot 

skall vidröra eller var minst 6 tum bakom eller vid sidan om sådan 
påle. 

  

A.   Ronder 

FAA klassisk 3D rond – 1 pils rond 

  
a.      Antal mål 

Denna rond med okända (omärkta) avstånd skall omfatta 28 mål med 7 
mål från varje målgrupp storlek. Värd skall ha tillräkligtmed mål i reserv. 

  
b.     Antal pil att skjuta. 

         Ronden skall vara en 1 pils rond. 
  

c.      Avstånds parametrar för Mål grupp. 
Avstånd som användas för varje mål skall vara i enighet med 
avstånds intervall för varje målgrupp. Mål kan sättas på maximalt 



eller minimalt föreskrivet avstånd, eller på vilket som helst 
avstånd inom måttområdet för gruppen. Inget mål i samma 
målgrupp skall placeras på samma avstånd  som andra i den 
gruppen. 

  

Målgrupp Vuxen Avstånd Junior Avstånd Cub Avstånd 

Grupp 1 Mål 
Grupp 2 Mål 
Grupp 3 Mål 
Grupp 4 Mål 

40 till 55 Y 
30 till 45 Y 
15 till 35 Y 
10 till 20 Y 

30 till 45 Y 
20 till 35 Y 
15 till 25 Y 
10 till 20 Y 

20 till 30 Y 
15 till 25 Y 
10 till 30 Y 
7 till 13 Y 

  
d.     Poängräkning 

För att få möjlighet att bekanta sig med målen och poäng 
areorna/zonerna för varje typ av 3D mål. Skall en bild eller foto 
av 3D målet, som tydligt visar poäng areorna/zonerna, finnas 
uppsatt fullt synligt vid eller i närheten av varje måls 
skjutposition. Kopior skall tilldelas varje skytt som del av deras 
tävlings paket. 
  
För att få räkna poäng måste pilen ha fastnat i målet. En 
bevittnad ’’genomskjutning’’ får poängräknas om en majoritet i 
patrullen samtycker. (En ’’genomskjutning’’ definieras, en pil 
som går helt igenom målfiguren, med material 360 grader runt 
pilens bana, och lämnar såväl både ingångs som utgångs hål). 
  
Linjerna som avgränsar poängareorna/zonerna tillhör den 
lägre poängarean/zonen. 

  
Poängräkning skall vara: 
  
Mittring (kritisk)           20 
Mellanring (vital)         16 
Ytterzon (skada)         10 

  
IFAA klassisk 3D rond – 2 pils rond. 

  
a.      Antal mål 

Denna rond med okända (omärkta) avstånd skall omfatta 28 mål med 7 
mål från varje målgrupp storlek. Värd skall ha tillräkligtmed mål i reserv. 
  

b.     Antal pil att skjuta. 



Ronden skall vara en 2 pils rond, båda pilarna poängberäknas. 
  

c.      Avstånds parametrar för Mål grupp. 
Lika som 1 pils ronden, men skall också innefatta walk-up och 
solfjäder mål en följande: 

  
Grupp 1 mål skall innefatta: 

Två - tre yards walk-up med första skjutpålen placerad inom 
avståndsintervallet för målgruppen (två skjutpålar), och 
tvåsolfjädersmål med skjutpålar uppsatta på samma avstånd med 
tre yards mellanrum (två skjutpålar). 

  
Grupp 2 mål skall innefatta: 

Två - tre yards walk-up med första skjutpålen placerad inom 
avståndsintervallet för målgruppen (två skjutpålar), och 
tvåsolfjädersmål med skjutpålar uppsatta på samma avstånd med 
tre yards mellanrum (två skjutpålar). 
Inget mål i samma målgrupp skall placeras på samma avstånd som 
andra i den gruppen. 

  
d.     Poängräkning skall vara: 

Mittring (kritisk)              10 
Mellanring (vital)            8 
Ytterzon (skada)           5 

  

FAA klassisk 3D rond – 3 pils rond 

  
a.      Antal mål. 

Denna rond med okända (omärkta) avstånd skall omfatta 28 mål 
med 7 mål från varje målgrupp storlek. Värd skall ha tillräkligtmed 
mål i reserv. 

  
b.     Antal pil att skjuta. 

Maximalt tre pilar får skjutas, men skytten skjuter bara tills poängträff 
har skett. Om första pilen är poänggivande behövs inga fler pilar 
skjutas. 

  
c.       Avstånds parametrar för Mål grupp. 

Reglerna för denna okända avstånds ronden är samma som 1 pils 
ronden, men skall sättas upp enligt följande: 

  



d.     Målavstånd 
  
1.    Grupp 1 mål skall innefatta: 

FEM - fem yards walk-up med första skjutpålen placerad inom 
avståndsintervallet för målgruppen (tre skjutpålar), och 
tvåenpositions mål (en skjutpåle). 

  
2.    Grupp 2 mål skall innefatta: 

FEM - tre yards walk-up med första skjutpålen placerad inom 
avståndsintervallet för målgruppen (tre skjutpålar), och 
tvåenpositions mål (en skjutpåle). 

  
3.    Grupp 3 mål: 

SJU - enpositions mål (en skjutpåle) med avstånd inom 
avståndsintervallet för grupp 3 mål. 

  
4.    Grupp 4 mål: 

SJU - enpositions mål (en skjutpåle) med avstånd inom 
avståndsintervallet för grupp 4 mål 

  
Poängräkning skall vara: 

  

  
Pil 

Mittring 
(kritisk) 

Mellanring 
(vital) 

Ytterzon 
(skada) 

Första pilen 20 18 16 

Andra pilen 14 12 10 

Tredje pilen 8 6 4 

   


