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PROGRAMFÖRKLARING
Denna programförklaring får aldrig ändras eller utplånas så länge detta förbund består.
Inom ramen av detta förbund skall alltid den uppfattningen gälla att alla människor är jämnställda oavsett religion, ras, färg eller nationalitet och att det är Guds mening att alla människor
skall leva tillsammans i fred och mänsklig värdighet.
Det är denna organisations ändamål att behålla och utveckla dessa principer genom att förena
världens nationer och kontinenter i bevarandet av användning av människosläktets uråldriga
redskap, bågen och pilen, i tävlingar avsedda att utveckla individuell skicklighet samtidigt som
bättre förståelse människor emellan skapas.
Denna organisation skall vidare erkänna varje nations rättighet att själv utforma sådant program
den bedömer vara nödvändigt och önskvärt för bågskyttets och bågskyttarnas nytta inom respektive nation och världen i övrigt.
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Författning
Artikel I - Namn.
Denna organisations namn skall vara: ’’International Field Archery Association’’, förkortad till
IFAA och framöver i denna författning refererad som ”förbundet”.
Förbundet skall vara en icke-profiterad sports organisation med sitt säte i Lugano Schweiz, definierad som sådan, i enighet med artikel 60 och följa Schweizisk lag.

Artikel II - Ändamål.
A.

Att föreskriva grundprinciper, efter vilka ett bågskytteförbund från varje nation i världen får
bli anslutet till IFAA.

B.

Att utveckla och främja fältbågskyttet och varje annan tävlingsgren, som förbundet kan
komma att ta upp genom att sprida kunskap och erfarenheter över hela världen.

C.

Att främja och utveckla tävlingar mellan de internationella och nationella förbunden.

D.

Att fastställa regler gällande för internationella tävlingar.

E.

Att arrangera världsmästerskap och andra internationella arrangemang såsom kontinentala eller regionala mästerskap, som förbundet bestämmer från gång till annan.

F.

Att formulera program, som kommer att ge erkännande åt bågskyttar för skicklighet med
pil och båge i alla av förbundet sanktionerade tävlingar.

G.

Att anta normer, som tillåter bågskytten att vidmakthålla amatörstatus och professionell
status vid tävling ledda av och/eller sanktionerad av förbundet.

H.

Formulera projekt för utveckling, instruktioner, coachning och spridande av sakkunskap

I.

Stödja konceptet för mångfald och omfattning att förena individer genom bågskytte för alla.

Artikel III – IFAA:s befogenheter
I förening med sitt syfte skall förbundet:
A.

Vederbörligen fördela tillgångar, avgifter, andra finansiella tillskott från medlemmarna i
enighet med denna författning.

B.

Köpa in, arrendera eller byta in, hyra eller på annat sätt förvärva tillgångar, verkliga och
personliga, och med alla rättigheter och privilegier som kan vara nödvändigt för syftet av,
eller bemäktigad att användas utan olägenhet med något av förbundets syften.

C.

Ge sig in i något arrangemang tillsammans med någon nationell regim, myndighet eller
organisation som är identisk eller ledande med kunskap om förbundets syften. Erhålla från
sådan regim eller myndighet rättigheter, privilegier och medgivande som förbundet kan
tänka sig behöva för att fullfölja, utöva och samtycka till varje sådant arrangemangs, rättigheter, privilegier och medgivanden.
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D.

Investera och ta hand om förbundets tillgångar med omsorgsfullhet i enlighet med budget
som är bestämd vartannat år, medan garanterar tillräcklig likvididet för att sköta förbundets
funktioner.

E.

I främjandet av förbundets syften sälja, förbättra, ta hand om, utveckla, byta, leasa,
avyttra, dra nytta av eller på annat vis handla med alla eller någon del av förbundets tillgångar och rättigheter.

F.

Ta emot någon donation av tillgång som antingen eller inte lyder under en speciell plikt för
förbundets syften.

G.

Agera genom personliga eller skrivna vädjanden, offentliga möten eller på annat sätt, vilket som från gång till annan anses lämplig med syftet att skaffa bidrag till förbundets kapital genom donationer, årliga insamlingar, sanktionsavgifter eller andra bidragskällor.

H.

Trycka och publicera något nyhetsbrev, tidskrifter, böcker, broschyrer eller videos, ljudband och eller annan skriven eller elektronisk media som förbundet anser gagna främjandet av dess syfte.

I.

Utföra andra liknande saker som är tillfälliga eller som bidrar till uppnåendet av förbundets
syfte och i utövandet av förbundets befogenheter.

Artikel IV - Medlemskap.
Förbundet erkänner följande klasser och medlemmar
A. Fullvärdig medlem.
En fullvärdig medlem kan föreslå en ändring i IFAA:s författning och regelbok och utöva en
röst i förbundets ärenden
B. Associerade medlemmar
Associerade medlemmar är sökande till fullt medlemskap vars kandidatur har godtagits av
styrelsen och väntar på att bli godkända av världsnämnden.
1. En associerad medlem skall vara aktivt involverad i bågskyttetävlingar under IFAA regler,
som definieras i paragraf V i stadgarna.
2. Den associerade medlemen kan inte föreslå ändringar till IFAA:s författning eller regelbok och skall inte rösta i förbundets affärer
3. Archery Association Europe är en associerad medlem i förbundet
C. Temporära medlemmar
1. Temporära medlemmar är medlemmar vars kandidatur har godkänts av styrelsen och
väntar på ytterligare styrelse godkännande som en associerad medlem av världsnämnden.
2. Ett temporärt medlemskap skall medges för en period avmaximalt 12 månader efter godkännandet av medlemsansökan, därefter måste medlemmen vara foglig med kraven för
associerad medlem för att bli en associerad medlem. Underlåtelse att förhålla sig till reglementet för associerad medlem efter 12 månader resulterar i förlust av medlemskap.
Ovanstående nämnda medlemmar skall vara nationellt fältbågskytteförbund eller dess motsvarighet. Endast en medlem oberoende av ovanstående grupper, får godkännas av IFAA i
varje land.
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D. Affärsmedlemmar
Affärsmedlemmar kan var någon firma, affärsrörelse eller bolag som stödjer förbundets syften.
En affärsmedlem kan inte föreslå ändringar i IFAA:s författning eller regelbok och kan inte
rösta i förbundets ärenden.
E. Honnörs medlemmar
Världsnämnden kan från gång till annan tilldela honnörsmedlemskap till individer, organisationer eller företag som har tjänat förbundet utöver krävda ålägganden. En sådan medlem
har ingen talan i förbundets ärenden; inte heller skall de närvara vid generalförsamlingen.
Verksamma styrelsemedlemar bör inte bli tilldelas sådant medlemskap.

Artikel V – Anslutning
A. Medlemskap
1. Nationella förbund som önskar ansluta sig till IFAA måste Skicka in en skriftlig ansökan
om medlemskap adresserad till sekretariatet och betala ansökningsavgift, Ansökningsavgiften är densamma som årliga medlemsavgiften.
2. Ansökan om medlemskap skall handläggas av styrelsen som kan acceptera eller avslå
ansökan. Ett skäl måste då anges till avslaget.
3. Om kommittén avslår en ansökan, skall inbetald ansökningsavgift återbetalas.
4. En nation vars medlemskapsansökan har blivit avslagen kan överklaga beslutet skriftligen till värdsförsamlingen vid dess närmast kommande möte. En överklagan skall
skickas in inom 60 dagar från att besked om avslaget motatigits, och skall ange fullständiga detaljer till grund för överklagan.
5. När en ansökan om medlemskap har accepterats av styrelsen, skall det nationsförbundet erhålla ett temporärt medlemskap med associerad medlemstatus för mindre än ett
år, därefter skall ett associerat medlemskap beaktas av styrelsen.
Godkännande av fullt medlemskap skall beaktas av världsförsamlingen vid årsmötet,
inte mindre än ett år efter accepterandet som en associerad medlem.
6. Medlemmar har rätten att opponera sig mot en sådan ansökande att bli medlem. Protesten skall vara skriftlig och adresserad till sekretariatet. En dylik protest skall avhandlas av världsförsamlingen vid nästkommande möte.
7. Om en protest mot medlemskap är godkänd, skall medlemskapet suspenderas och sedan återgranskas enligt procedurerna i artikel VII i författningen.
B. Affärsmedlemskap:
1. Firma, affärsrörelse eller bolag som önskar ansluta sig till IFAA måste skicka in en
skriftlig ansökan om medlemskap adresserad till sekretariatet och betala ansökningsavgift.
2. Ansökningsavgiften är densamma som årliga medlemsavgiften.
3. Ansökan om affärsmedlemskap skall handläggas av styrelsen som kan avslå ansökan.
Ett skäl måste då anges till avslaget. Ingen överklagan kan göras till världsförsamlingen.
4. Affärsmedlemskap ska löpa för minimum 2 år om inte medlemen blir suspenderad enligt
procedurerna i Artikel VII i författningen.
5. I händelse av att ansökan avslås, skall inbetald ansökningsavgift återbetalas.
C. Medlems krav
För att bli ansedd som fullvärdig medlem skall ansökande lämna följande information vid
världsförsamlingsmens möte.
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1. En kopia av dess stadgar eller en certifierad översättning av dem till Engelska.
2. Bevis på att förbundet är officiellt registrerad som juridisk person.
3. Ha en formell Web-sida, som gör reklam om dem som nationell bågskytte organisation
med en länk till IFAA web-sida. Web-sidan ska innehålla information om förbundet,
dess medlemskap, stadgar, en registreringsdag för nya medlemar, tävlingar, m.m.
4. Medlemen skall förbinda sig till att anordna åtminstone en årlignationell tävling under
IFAA Regelverk Artikel V underartiklar A till J.
5. Om något av ovanstående dokument eller förbindelser uteblir anses som tillräcklig anledning för världsförsamlingen att avslå den ansökande full medlemskap.
6. Skicka en representant till världsnämnden.
D. Medlemsavgifter
1. Medlemsavgift skall betalas årligen, giltig från första dagen i januari och skall vara betald senast sita dagen i februari samma år.
2. De årliga medlemsavgifterna skall vara:
a. Varje Temporär, associerad, och/eller full medlem: 100 Euro
b. Varje affärsmedlem: Beroende av förhandlat kontrakt.
E. Tillbakadragande av medlemskap
1. Medlem som önskar ta tillbaka sitt medlemskap måste skriftligen meddela sekreteraren.
Förlust av medlemskap kommer att bli giltigt från slutet av månaden som skrivelsen är
mottagen.
2. Medlemsavgiften återbetalas inte.

Artikel VI - Förlust av medlemskap eller suspendering.
Medlemskap kan förloras om medlem:
A. Underlåter att betala medlemsavgifter och övriga avgifter inom föreskriven tidpunkt enligt
denna författning.
B. Inte står fast vid eller genomdriver normer för upprätthållandet av den enskilde bågskyttens
amatörskap vid mästerskap som är sanktionerade eller ledda av förbundet
Tillägg för fullvärdiga och associerade medlemar
C. Inte står fast vid eller genomdriver förbundets regler, stadgar och föreskrifter, vid genomförande av tävlingar antingen under förbundets överinseende eller också sanktionerad tävling.
D. Underlåtelse att upprätthålla ett av förbundet godkänt klassificeringssystem.
E. Inte skickar en representant till världsnämnden.
F. Fullt medlemskap skall bli återdraget och medlemen går tillbaka till associerad medlem, ifall
den fullvärdiga medlemen inte rättar sig efter något av medlemskraven i artikel V (C), stycke
1 till 5.
Uteslutning av fullt medlemskap skall följa proceduren i artikel VII i konstitutionen.
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Artikel VII - Metoder för uteslutning, suspendering och återinträde.
A. Vid föreläggande av bevis, som ger orsak till inskridande, skall sekreteraren vidta föreskrivna åtgärder mot det nationella förbundet

B. Uppföljningskvitto till föreskrivna åtgärder, skall medlemmen inom 60 dagar rätta till ofullständigheten och/eller preparera ett försvar.
C. Vid slutet av de 60 dagarna efter kvitto av medlemens rättning/försvar, skall styrelsen antingen utesluta eller bevilja det nationella förbundet återinträde. Beslutet skall skriftligen
meddelas till medelemmen.
D. En medlem kan överklaga beslutet inför överklagningsnämnden inom 30 dagar efter att beslutet tillkännagetts.
En sådan överklagan, skriftligt presenterad förbundets sekreterare, kan upprättas på följande grunder:
1. Att framkomna utslaget inte är riktigt mot framlagda bevis och medlemmen är oskyldig eller
2. Att styrelens beslut är oproportionerligt mot allvaret i det begångna brottet.
Överklagningsnämnden skall tillsättas av ordföranden inom 30 dagar efter att överklagan ha
inkommit och skall bestå av fem personer.
Fyra medlemmar till överklagningsnämnden skall utses från de fullvärdiga medlemmarna.
Styrelsen skall nominera två fullvärdiga medlemmar som skall utse varsin person att sitta i
överklagningsnämnden, vilket även den överklagande medlemmen skall göra. Den överklagande medlemen är själv exkluderad att sitta med i överklagningsstyrelsen.
Den femte medlemmen tillika överklagningsnämnden ordförande skall väljas ur styrelsen av
de fyra nominerade medlemmarna genom muntlig medgivande.
Det är överklagningsnämndens ansvar att granska styrelsens beslut och den kan vidmakthålla, åsidosätta eller gå emot beslutet som ursprungligen har fattats inom 30 dagar efter att
nämnden sammansatts. Utslaget från överklagningsnämnden skall vara bindande för alla
parter och förbundets medlemmar.
Om beslutet inte accepteras kan medlemmen överklaga hos världsnämnden som skall besluta i ärendet vid nästkommande värdsmöte och därefter kan ingen ytterligare överklagan
göras.

Artikel VIII – Förbundets delar
A. Världsnämnden
B. Styrelsen
C. Regionala styrelser
D. Stående kommittéer
1. Revisionskommitté
Tillsätts av världsstyrelsen enligt artikel XV i författningen.
2. Teknisk kommitté
Tillsätts av ordföranden enligt artikel 3 i policy sektionen.
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3. Tränings och coachnings kommitté
Tillsätts av ordföranden enligt artikel 12 i policy sektionen.
E. Speciella kommittéer
1. Överklagningsnämnden
Tillsätts enligt artikel VII D i författningen.

Artikel IX – Röstnings rättigheter och procedurer.
A. Förbundets fullvärdiga medlemmar och de valda styrelsemedlemmarna har rätt att rösta för
en proposition eller en motion eller ta avstånd från och inte lägga en röst ”För” eller ”Emot”
en proposition eller motion. Fullvärdiga medlemmar och de valda styrelsemedlemmarna kan
på korrekt formulär sända in angelägenheter till världsnämnden som världsnämnden skall
rösta om.
Medlem som lägger förslaget måste sända in den så att sekreteraren har den minst 120
dagar före världsnämndens möte.
B. Styrelsen skall ha 30 dagar på sig att studera förslaget och preparera sin kommentar.
C. Sekreteraren kommer att sända kopior på alla förslag och styrelsens relaterade kommentarer ut till alla medlemmar minst 90 dagar före världsnämndens möte.
D. Medlemmar skall gå igenom sina förslag och skicka tillbaka rättade förslag på korrekt formulär så att sekreteraren har den minst 60 dagar före världsnämndens möte. Värdsnämnden skall rösta på original förslaget om inget rättat förslag inkommit inom tidsfristen.
E. Alla rättmätigt lagda förslag och världsnämndens mötesagenda skall av sekreteraren skickas ut till alla fullvärdiga, associerade och temporära medlemmar 50 dagar före världsnämndens möte.
F. Alla beslut i världsnämnden är bindande för alla medlemmar och förbundets delar.
G. En röst som inte blivit lagd skall under övervägande anses som en röst antingen ”För” eller
”Emot” motionen eller förslaget.
H. Styrelsen skall göra ändringar i författningen, stadgarna, tävlingsreglerna och policyn vilket
anses som ”städning”. Dessa är begränsade till: Grammatik, förvirring, klara misstag eller
oförnuftiga punkter.
I.

Röstning genom fullmakt
En fullvärdig medlem som inte kommer att delta i världsnämndens möte får ge fullmakt till
en annan fullvärdig medlem eller en styrelsemedlem att rösta för dennes räkning under följande förhållande:
1. Personen som fått fullmakten att rösta för en annan frånvarande medlems räkning. Skall
till sekreteraren före mötet lämna en kopia av rösterna tillsammans med ett officiellt godkännande från den fullmaktsgivande medlemmen, signerat av dess ordförande.
2. Ovanstående representant får inte ändra rösterna om det inte tydligt framgår i fullmakten
att han/hon får göra det.
3. Röstande person skall nämnas i fullmakten och en sådan fullmakt får inte överlämnas till
en annan part.
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4. Röst som inte är given skall övervägas antingen ”För” eller ”Emot” motionen under hänsyn.
5. I händelse av att ett förslag rättas på mötet och medlemen inte gett fullmaktshållaren ett
tydligt medgivande att rösta på en ändrad motion, rösten skall protokollföras som en röst
antingen ”För” eller ”Emot” den ändrade motionen.
6. Röster som är lämnade under fullmakt är bindande och får inte ifrågasättas eller återkallas av fullmaktsgivaren.

Artikel X – Världsnämnden.
A. Allmänt
1. Förbundets världsnämnd skall vara högsta policy och beslutsfattande del och skall utöva
förbundets maktfaktor eller skall delegera någon eller alla nödvändiga eller önskvärda
maktfaktorer till styrelsen.
2. Världsnämnden skall bestå av de i styrelsen invalda medlemmarna och en ackrediterad
nationsrepresentant från varje medlem. Världsnämnden under arbete skall tillkännages
som Generalförsamlingen.
3. Generalförsamlingen skall driva förbundets affärer varje jämnt årtal vid Fältskytte världsmästerskapet, då de skall samlas för de två dagarna omedelbart före mästerskapets invigningsceremoni.
4. Varje medlem skall beviljas en röst. Medlemens röst skall avges av den erkända representanten och som skall vara vald enligt medlemens föreskrifter och skall i världsnämnden inneha medlemmens fulla handlingsfrihet. Skulle representanten inte kunna närvara
på mötet kan medlemmen representeras av ett utsett ombud, som måste uppvisa en
fullmakt till sekreteraren före mötet.
5. Varje styrelsemedlem skall beviljas en röst, nominerade styrelserepresentanter skall närvara världsnämnden utan rösträtt.
6. Representant från temporär eller associerad medlem skall närvara världsnämnden utan
rättighet att föra talan och rösträtt.
7. Affärsmedlem får inte ha någon representant i världsnämnden.
8. Reglerna infattande den senaste upplagan av Robert’s Rules of Order ska styra förbundets möten i alla fall de är applicerbara och där de inte är motsägelsefulla mot förbundets
författning, stadgar, regelbok eller policy och alla andra speciella regler som världsnämnden beslutar.
9. En extra ordinarie Generalförsamling skall inkallas om en femtedel (1/5) av de fullvärdiga
medlemmarna begär ett sådant möte. Begäran skall sättas upp i skrift och skickas in till
sekreteraren.
B. Världsnämndens plikter:
1. Rösta på alla föreslagna ändringar till IFAA regel bok, som inkluderar författningen, stadgarna, Mästerskapsreglerna, procedurer och policy.
2. Utöva finansiell kontroll över alla tillgångar, egendomar och styrelsens finansiella intäkter
och eller andra kommittéers eller anförtrodda personer i styrelsens finansiella affärer.
Välja två representanter från de fullvärdiga på god fot medlemmarna som revisionskommitté.
3. Vid godkännande av revisionskommitténs granskning, ge styrelsens medlemmar ansvarsfrihet, om verifiering av förbundets räkenskaper och böcker följer acceptabel bokföringsstandard för alla intäkter, utgifter och tillgångarnas skötsel och är i enlighet med förbundets policy och stadgar.
4. Världsnämndens fullvärdiga medlemmar skall genom röstning godkänna en arbetsbudget som tagits fram av kassören och ordföranden som presenteras vid världsnämndens
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möte. En bunden röst skall beaktas som en icke röst, i de fall budgeten är föremål för
ändring tills den accepteras av världsnämnden.
5. Världsnämndens fullvärdiga medlemmar skall välja styrelseledamöter i överensstämmande med denna författning och säga upp posten för styrelseledamot på rättsliga grunder.
6. Fastställande av års- och medlemsavgifter och andra källor till inkomster som behövs för
att täcka driftkostnaderna.
7. Fastställa alla program, riktlinjer och åtgärder att följas av förbundet.
8. Formulera, upprätta och anta alla förbundets syften enligt Artikel II och Artikel III i författningen.
9. Skall fylla varje vakans för varje valbar styrelsebefattning inom IFAA, om mandattiden
inte har upphört.
10. Stadfästa beslut och interpellationer från styrelsen, överklagningsnämnden, den tekniska
kommittén eller annan special kommitté som har utsetts från gång till annan.

Artikel XI - Styrelsen
A. Styrelsen
Styrelsen bestå av följande valbara medlemar:
Ordförande
Vice-ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelsen kan bli förstärkt med andra utsedda medlemmar, som kan bli utsedda från gång till
annan, som medhjälp för ordinarie medlemmaar i förbundets administration
B. Befogenheter och plikter för styrelsen:
1. Medlemmar i styrelsen skall utföra sina arbetsuppgifter med flit och för förbundets bästa
interesse och göra det enbart till förmån för förbundets funktioner, och aldrig för sin personliga förmån, främjande eller vinning, och enbart inom styrelsens mandat.
2. Skall inneha all bestämmanderätt när världsnämnden inte är samlad och skall styra, administrera och sköta förbuntet inom ramarna för godkänd budget och beslut tagna av
världsnämnde, författningen, stadgar och policyn för förbundet i denna ordning.
3. Skall ha bestämmanderätt att ådra sig skulder för förbundets räkning och därtill använda
medel, i enlighet med av världsnämnden beslutad budget. Styrelsen får inte överskrida
den årliga budgeten, beslutad av världsnämnden, med mer än € 5 000 (euro).
4. Den individuella spenderingen för valda styrelsemedlemmar skall grunda sig enligt följande tillåtelse:
a. Utgifter upp till € 500 per transaktion: godkännande behövs enbart av kassören.
b. Utgifter över € 500 per transaktion men inte överskridande € 2 500: godkännande behövs från både ordföranden och kassören.
c. Utgifter över € 2 500 per transaktion men inte överskridande € 10 000: godkännande
behövs av från både ordföranden och 2 andra styrelsemedlemmar.
d. Utgifter över € 10 000 behövs ett speciellt godkännande från världsnämnden. Ett dylikt godkännande behövs som tillägg till budgetens godkännande. Ett sådant godkännande skall baseras på enkelt majoritetsbeslut från de röstande fullvärdiga medlemmarna.
5. Skall ha bemyndigande att tolka dessa artiklars mening i författningen, stadgar, tävlingsreglerna och policyn och styra alla andra sakfrågor relaterade till förbundet för vilka
dessa artiklar är tysta.
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6. Styrelsen kan göra ändringar till författningen, stadgar, tävlingsregler och policyn som
kan anses vara uppstädning. Dessa är begränsade till grammatik, förvirring, klara misstag eller oförnuftiga punkter. Dessa ändringar skall stadsfästas genom post eller elektronisk korrespondens, Resultat från dessa omröstningar skall delges inom 30 dagar efter
röstningsdatum.
7. Utse stående kommittéer som skall sköta om förbundets funktioner, befogenhet för sådana kommittéer skall vara definierad i respektive stadgar.
8. Skall föra skriftliga rapporter av sina aktiviteter varje sjätte månad och skicka ut kopior av
dessa till varje medlem i förbundet.
9. Skall fylla vakanser i styrelsen enligt ordalydelsen i Artikel 9 i policy delen.
C. Befogenheter och plikter för styrelsemedlemmar.
1. Ordförande
a. Skall presidera vid alla möten som hålls med världsnämnden, styrelsen eller varje
annan stadgeenligt vald församling.
b. Initiera och utveckla aktiviter för världsnämnden och varje annan författningsenlig församling.
c. Skall styra förbundets affärer i enlighet med program, policyn och budgeter fastställda
av världsnämnden.
d. Skall representera förbundet vid verkställandet av ”IFAA:s befogenheter” (jämför Artikel III) och skall vara förste undertecknare av alla laga dokument.
e. Ha bemyndigande att avvisa förslag från styrelsens medlemmar i sakfrågor gällande
sättet som förbundets affärer styrs. Ett sådant bemyndigande att avvisa skall inte
gälla mot majoritetsbeslut från styrelsens medlemmar när det gäller ett förslag från
ordförande.
f. Efter hans/hennes eget omdöme utse speciella kommittéer som ska genomföra förbundets funktioner.
g. Efter hans/hennes eget omdöme kall till periodiska möten för syftet att utförandet av
alla givna bemyndiganden och plikter.
2. Vice ordförande
a. Överta ordförandens skyldigheter, om denne är förhindrad att tjänstgöra.
b. Vara ansvarig för organiserandet och ledandet av alla tävlingar, som är under IFAA:s
överinseende.
3. Sekreteraren
a. Ska sköta förbundets alla officiella handlingar.
b. Säkerställa en riktig publicering av alla officiella publikationer, rapporter och notiser så
väl som markandsföringsmaterial.
c. Skall assistera ordföranden vid verkställandet av ”IFAA befogenheter” och skall var
andre undertecknare av all laga dokument.
d. Skall administrera förbundets verkställande av ”IFAA befogenheter”.
e. I de fall där denna tjänst är temporärt kombinera med kassörstjänsten. Skall denne
också ansvara för de ekonomiska plikter som är ålagda kassören och redovisa sådana rapporter som författningen föreskriver och/eller som världsnämnden eller ordföranden efterfrågar.
4. Kassören
a. Ska tillsammans med ordföranden, utarbeta en för förbundet tvåårig budget, som ska
läggas fram för världsnämndens godkännande.
b. Skall se till förbundets ekonomiska och finansiella ärenden enligt budgeten.
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c. Skall redovisa sådana rapporter som författningen föreskriver och/eller som världsnämnden eller ordföranden efterfrågar.
d. Skall redovisa certifierade kopior av förbundets kassabok och bankutdrag till revisionskommittén. Kassaboken skall vara sammanställd till 31 maj och 31 december
varje år och skall vara revisionskommittén tillhanda senats 21 dagar efter dessa datum.
e. Skall öppna bankkonto(n) i lokal valuta som kan bli beslutade av styrelsen för att den
effektivt kan sköta förbundets löpande verksamhet. Skall sköta bankkontot(n) endast
till gagn för IFAA funktion, och aldrig för någon personlig fördel, förtjänst eller vinst
och enbart inom mandatramarna från styrelsen.
D. Val
1. Tjänstetiden för ordförande och kassör skall löpa samtidigt så även tjänstetiden för viceordförande och sekreterare göra. De två valen skall ske vid skilda tidpunkter: val av viceordförande och sekreterare skall hållas 2 år efter val av ordförande och kassör.
2. På tionde dagen i augusti i varje valår skall världsnämnden agera som nomineringskommitté. Varje fullvärdig medlem ska namnge sin kandidat för vardera styrelsemedlemmen före första dagen i september. Alla kandidater skall vara kontaktade före och ha
gett sitt medgivande till att inneha en styrelsepost om den blir vald
3. Senast första dagen i oktober, skall sekreteraren tillkännage medlemmarna alla nominerades namn, tillsammans med en sammanfattad berättelse av varje nominerads kvalifikationer liksom ett medlemsbevis i nationellt förbund tillhörande en fullvärdig medlem.
Nominerad har sin fulla rätt att ta tillbaka sitt namn från valsedeln senast första dagen i
november.
4. På den tionde dagen i november skall sekreteraren skicka ut en officiell valsedel till varje
fullvärdig medlem. Valseden skall skickas tillbaka till sekreteraren senast första dagen i
december.
5. Om det endast finns en kandidat skall valet vara ”YES” eller ”NO”. Kandidaten är vald om
antal ”YES” röster överstiger antal ”NO” röster. I annat fall skall posten förklars vakant,
som definieras i ” IFAA Policyn”, Artikel 9.
6. I fall där det finns två kandidater till en styrelsepost, skall medlemmarna avge en röst på
en av dessa och den som får flest röster blir vald.
7. I fall där det finns tre eller flera kandidater till en styrelsepost, skall medlemmarna rösta
på två av dessa och det skall tydligt framgå, förstahandsval och andrahandsval. Val på
mer än två kandidater eller val där rangordning inte framgår skall förklaras ogiltiga. Röster för endast en kandidat eller två röster för en och samma kandidat skall ses som ett
förstahandsval och inget andrahandsval. Kandidaten med flest förstahandsval blir vald.
Finns det ingen kandidat som får denna majoritet, skall antal andrahandsval kombineras
med antal förstahandsval. Kandidaten som har en majotitet av röster blir vald.
8. Vid lika röstetal vid valprocedurens slut skall vice-ordförand avgöra med sin röst de år
när ordförande skall väljas och av ordförande alla andra år.
9. På valsedel tillfogade kandidater skall inte beaktas.
10. En nominerad skall vara en person med bra förtroende med medlemskap i hos en fullvärdig medlemsnation.
E. Befattningstid
1. Befattningstiden för en styrelsepost skall vara fyra år sammanstämmande med räkenskapsåret.
2. Ledamöter kan behålla sina poster för mer an två på varandra följande perioder.
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Artikel XII - Regionsnämnder.
A. Varje region definierad i Artikel 1A i regelboken har handlingsfrihet att välja en regionsnämnd som skall besluta i frågor som rör den regionen. Med förbehåll att sådana beslut inte
går emot regler och bestämmelser i IFAA:s författning, stadgar och policy.
B. Följande regionala nämnd är godkänd:
1. Internationella fältbågskyttenämnden i Europa, refererad som IFAA-Europa, registrerad
01 januari 2015.
2. Andra regionsnämnder kommer att läggas till när så efterfrågad av den regionen.
C. En regionsnämnd ska bestå av en godkänd representant från varje medlemsnation i den
regionen som skall tillkännages en röst.
D. Representant från en Temporär och eller en Associerad medlem skall närvara regionsnämnden utan rösträtt.
E. Plikter och bestämmanderätt hos regionsnämnden finns definierad i Artikel 1C i stadgarna.

Artikel XIII – räkenskapsåret
Räkenskapsåret skall börja 1:a januari och sluta 31:a december

Artikel XIV – tillgångskällor
Källor för förbundets tillgångar skall komma från:
1. Anslutningsavgifter
2. Medlemsavgifter
3. Sanktionsavgifter från turneringar
4. ”Goodwill” depositioner från turneringar
5. Räntor på kapitaltillgångar
6. Försäljning av artiklar och minnesaffekter
7. Donationer
8. Någon annan handling från förbundet under Artikel III.

Artikel XV – revisionskommitté
Syftet med revisionskommittén skall vara att hjälpa världsnämnden med förbundets finansiella
kontroll, för fullföljande av denna funktions plikter skall revisonskommitténs medlemmar:
1. Erhålla kopior av kassabok och bankkontoutdrag från kassören två gånger per år
2. Upprätta en balansräkning inom tre veckor efter kvitto på kopior av kassabok och kontoutdrag samt upprätta en balansräkningsblankett.
3. Jämföra balansräkningen med budgeten som blev godkänd vid senaste världsnämndsmöte och skaffa in motevering i fall där utgifterna överskrider de tillåtna gränserna.
4. Att fördela balansräkningen och relaterade betydelsefyllda dokument till fullvärdiga
medlemmar och förbundets ordförande.

Artikel XVI – Medlemmars och styrelsemedlemmars ansvar
A. Medlemmars ansvar
1. Förbundet är ansvarig för skuld till tredje part enbart med sina egna tillgångar.
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2. Fullvärdiga medlemmar skall inte ha personligt ansvar. Ansvaret för varje medlem är begränsad till obetalda medlemsavgifter (om några), turneringsavgifter (om några), eller
andra utsående kostnader som kan beslutas av världsnämnden.
3. Varje associerad medlems och affärsmedlemmars ansvar är begränsad till obetalda
medlemsavgifter.
B. Styrelsemedlemmars ansvar
1. Styrelsemedlemmars ansvar är begränsad till förluster orsakade på förbundets tillgångar
och egendom genom kriminella handlingar eller illvilliga handlingar och finansiella förluster förorsakad förbundet genom förtal eller skvaller.
2. Återställande skall begränsas till bevisad tillgångsförlust.

Artikel XVII – officiellt språk
A. Det officiella språket skall vara engelska.
B. Alla instruktionshandlingar vid Världsmästerskapsturneringar skall vara på det officiella
språket.
C. Instruktionerna får dupliceras till ett alternativt språk förutsatt att informationen är en sann
översättning.
D. Den författning som är registerad i Lugano, Schweiz är en sann översättning av den engelska versionen.
E. Kopior av IFAA regelbok skall anses som inofficiella om de är översatta till annat språk än
engelska.
F. Förbundets skall vägledas från ’’Oxford English Dictionary’’

Artikel XVIII – Upplösning
A. Förbundet skall upplösas om:
1. Om medlemsantalet blir färre än fem fullvärdiga medlemar i mer än två på varandra efterföljande år.
2. Om ett beslut till den effekten stöds av en omröstning med tre-fjärdedelars (¾) majoritet
bland de fullvärdiga medlemmar som är berättigade att rösta vid ett möte sammankallat
för detta ändamål.
B. Vid tidpunkten av förbundets upplösning skall förbundets egendom och andra tillgångar som
kvarstår efter det att utgifter och andra skulder betalats ges till ett annat samfund befriad från
skattetaxering med liknande ideal och/eller intressen.

Artikel XIX – Rättelser av författning och regelbok
A. Rättelser av artiklar i förbundets Regelbok och Policy kräver att två-tredjedelar av de medlemmar som närvarar vid världsnämndens möte röstar.
B. Alla ändringar och rättelser skall verksställas första dagen i januari påföljande år, ifall inte
världsnämnden beslutar att verkställa omedelbart för att säkra förbundets framgångsrika operation.
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Artikel XX – friskrivning
När som helst denna författning eller någon av dess artiklar motsäger Schweizisk lag, skall
den/de artiklar skrivas om i ordalydelse som sammanstämmer med applicerbara regulatorer av
Schweizisk lag.

Denna författning med undantag för rättelser eller tillägg är beslutad av IFAA världsnämnd samlad i Wagga Wagga, Australien den 24 september 2016 och verifierad av IFAA styrelse och
skall träda ikraft 1 januari 2017.

IFAA ordförande
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Stadgar
Artikel I - IFAA:s Världsregioner.
A. IFAA:s regioner
Världs kontinentala regioner skall vara:
Afrika, Asien, Europa, Stillahavsregionen, Nordamerika och Sydamerika
B. Medlemsnationer.
Nationerna inom en region skall bestämmas i IFAA Policy
C. Befogenhet och plikter för regional kommitté
1. Den regionala kommittén skall ha befogenhet att bestämma i frågor som berör regionen.
2. Verka för IFAA inom regionen och utveckla fältbågskytte och andra bågskytteaktiviteter i
regionen
3. Föra tävlings protokoll och rekordresultat i turnering som sanktionerats av regionala
kommittén.
4. Välja enligt eget förmåga en ordförande och/eller sekreterare
a. Ordförandens funktion skall vara:
i. Assistera IFAA viseordförande i hans plikter att utföra och sköta alla turneringar och
evenemang garanterade av IFAA.
ii. Ta hand om Vice ordförandes plikter om hen inte kan närvara.
iii. Agera i sin plikt inom ramen för sitt mandat från regionala kommittén.
b. Sekreterarens funktion skall vara:
i. Sköta alla officiella protokoll och ansvara för finansiella plikter inom ramen från den
regionala kommittén.
Artikel II - Tävlingar, priser och troféer.
A. Världs- och Regionala mästerskap.
1. Världsmästerskap
a. Endast fullvärdiga medlemmar kan ansöka och vara värd för turnering som sanktioneras
av förbundet.
b. Världskommittén skall bestämma varje och alla bestämmelser att genomföra turneringen
c. Världsturneringar skall inkludera IFAA World Field Archery Championships (WFAC),
IFAA World Indoor Championships (WIAC) och IFAA World Bowhunter Championships
(WBHC). Arrangemangskapet för varje värdsmästerskap skall rotera succesivt genom
regionerna.
d. Ansökan om sanktionerad IFAA event enlig Artikel IIB (rotation) skall göras enligt paragraf I i policysektionen. När en region avböjer att arrangera sin tilldelade WFAC, WIAC
eller WBHC, Accepteras ansökningar från andra regioner. När en ansökan accepteras
och genomförs utanför den ordinarie rotationen, skall nästkommande turnering av
samma slag erbjudas nästa region i turordningen. Detta skall vara den region som normalt är nästa i rotationsordingen innan ansökan togs ut ur sekvensen.
e. En medlem som önskar ansöka om ett världsmästerkap skall ha byggt upp erfarenhet av
att genomföra et sådant event genom att tidigare haft värdskap om en liknande Regional
eller Nationellt event för världskommitténs tillfredställelse.
f. En medlem som önskar stå värd för ett världsmästerskap skall lägga en deposition för att
visa att man är beredd. Vid accepterad sanktion, eller inom 60 dagar från det datum, avgiften på 750 Euro deponeras hos IFAA kassör. Denna deposition kommer att dras av
från IFAA sanktionsavgift i enlighet med artikel 10B i IFAA policys.
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Om den nominerade återtar sitt arrangörskap efter ett år skall en summa av 250 Euro
förfalla. Efter det andra året skall summa av 500 Euro förfalla. Efter det tredje året skall
en summa av 750 Euro förfalla.
De summor som förfallit skall tillgodoräknas den arrangör som åtar sig arrangemanget.
Ovanstående förfalloperioder gäller där den nominerade är accepterad viden period av
fyra års förhandmeddelande, vid kortare nominerings period skall en pro rata tabell för
förfalloperioder gälla.
2. Regionala mästerskap
Tidpunkt och plats skall bestämmas efter rent omdöme blad medlemmarna inom regionen, dessa skall också upprätta villkor för utförandet av turneringen, förutsatt att enbart
IFAA ronder kommer att skjutas.
Verkställande notering: Regionala regler för daglig seedning utdelning av medaljer gäller
för dessa event.
B. Rotation
WFAC
Region
Afrika
Europa
Asien
Sydamerika
Nordamerika
Stillahavsregion

År
2018
2020
2022
2024
2026
2028

WBHC
Region
Asien
Nordamerika
Stillahavsregion
Afrika
Europa
Sydamerika

År
2017
2019
2021
2023
2025
2027

WIAC
Region
Sydamerika
Stillahavsregion
Asien
Afrika
Nordamerika
Europa

År
2017
2019
2021
2023
2025
2027

C. Ansökan
Endast IFAA medlemmar vars medlemskap har bekräftats av IFAA världskommittén får
ansöka om att stå värd för ett IFAA sanktionerat mästerskap.
Ansökan från en IFAA medlem att stå värd för ett IFAA världsmästerskap ska vara i enlighet med IFAA stadgar.
Medlem som ansöker om en sådan turnering måste göra detta inom den stipulerade
tidsramen enlig artikel 1 i policysektionen och försäkra IFAA världskommittén att:
1. Om eventet skall hållas i samband med ett annat event som Nationellt fältbågskytte
event får inga avsteg från IFAA regler tillåtas ELLER se (2) nedan.
2. Om (1) ovan inte intygas. Skall turneringen hållas som ett fristående mästerskap och
inga avikelser från IFAA regler tilltåts.
3. Eventet skall vara suveränt över andra associerade event.
I händelse att ingen godkänd ansökan inkommit inom den stipulerade tidsramen skall
verkställande kommittén förhandla om en alternativ ansökning att stå värd för eventet.
Sådan förhandlad ansökan skall vara oberoende av rotationsordningen.
D. Övriga tävlingar.
1. Världskommittén skall leda och/eller sanktionera tävlingar för bågskyttar från en nation såväl som för bågskyttar från två eller flera nationer. Kommittén skall fastställa
alla villkor för ledandet och/eller sanktionen.
2. Vice ordförande skall ha suverän auktoritet att avgöra om alla villkor för sanktionen
av IFAA har uppfyllts eller kommer att uppfyllas.
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E. Berättigande att delta
1. Individuella
a. Alla individuella bågskyttar som är registrerade medlemmar i ett IFAA anslutet
klass A, B eller C medlemsförbund (se konstitutionen Artikel IV: medlemskap) och
har ett gällande Resultat/klassningskort tillåts att delta i ett IFAA sanktionerat
världsmästerskap eller sanktionerad regionalt mästerskap.
b. Om en bågskytt önskar delta i ett IFAA sanktionerat mästerskap måste den bågskytten ha minst två tävlingsresultat från Field/Hunter/3D rond eller motsvarande
registrerade på sitt klassningskort
Verkställande not 1:
Många tävlingar pågår under flera dagar, resultat från varje dag skall registreras.
Verkställande not 2:
Resultat från någon tävling som är annonseras som turnering under IFAA tävlingsregler gäller för denna regel.
Verkställande not 3:
En del nationer är värd för 3D turnering som är likvärdig med IFAA 3D rond. Resultat från sådan tävling får noteras i klassningskortet.
c. Om en bågskytt önskar delta i ett IFAA sanktionerat inomhusmästerskap skall
denna bågskytt ha minst två resultat från en inomhustävling registrerade på sitt
klassningskort.
Verkställande not: Kvalificerande inomhustävlingar är Standard Flint Indoor och
World mailmatch rond. (Se också verkställande not i ovanstående artikel E1-b).
2. Korporativa lag
Korporativ medlem (klass D nation) skall vara berättigade att anmäla ett eller flera
korporativa lag, definierade i Artikel 15 (Art av lag) i policy sektionen, i alla IFAA
sanktionerade turneringar.
Individuella anställda i en korporativ medlem får inte delta i en IFAA sanktionerad turnering ifall de inte också är registrerade som medlem i en IFAA medlemsnation.
3. Gästskyttar
a. En värd för ett IFAA sanktionerat mästerskap får acceptera registrering av bågskyttar som är medlemmar i en nation utanför regionen som gäster och invitera
Bågskyttar från icke anslutna förbund som gästskyttar för att verka för IFAA, om
plats finns tillgänglig.
b. Bågskyttar från regionen får inte nekas att delta på grund av att tillgänglig plats tagits av gästskyttar.
c. Gästskyttar inkluderas inte i den dagliga seedningen av bågskyttar och skall inte
utdelas en officiell IFAA turneringsmedalj.
Verkställande not: Gästskyttar kan bli placerade bland skyttar i annan skjutstil om inte
det finns tillgänglig plats i samma skjutstil.
F. Nationslag
En medlem i ett nationslag i en sanktionerad turnering skall:
1. Vara registrerad medlem i IFAA medlems nationsförbund och:
a. Vara landsman i detta av födseln eller naturalisering.
b. Att ha varit bosatt i detta land i en sammanhängande period av minst 90 dagar i
direkt anslutning till turneringen
c. Inte ha skjutit för något annat IFAA anslutet nationslag under tolv månader före
turneringen.
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2. Vara registrerad i nationslaget i samma skjutstil som han/hon är registrerad individuellt.
3. Skjuta som amatör.
Namnen och skjutstilarna för medlemar i varje nationellt lag skall aviseras och placeras
på anslagstavlan(orna) innan start av turneringens första dag. Inga ändringar eller tillägg
tillåts efter att avisering är gjord.
G. Priser/troféer
Sekreteraren skall ha uppsikt över alla priser och troféer inom IFAA, och skall upprätta
en förteckning över dem, inkluderande donatorns namn, villkor för troféer, samt namn
och resultat av vinnare. Ansvaret för ersättandet av förlorade priser, ligger hos vinnarens
förbund att ett liknande pris som det tagna anskaffas.
Artikel III - Tävlingar, priser och troféer.
A. Skjutstilar
Alla tävlingar skall bestå av samtliga skjutstilar erkända av IFAA.
B. System för priser
1. Turneringspriser
a. Championpriser
Vid World Bowhunter Championships, World Field Archery Championships och World
Indoor Championships, skall guld, silver och bronsmedaljer utdelas I varje deltagande
skjutstil.
b. Specialpriser
Speciella IFAA sponsrade och sanktionerade priser skall vara i enlighet med system
godkänt av världsrådet.
c. Nationella priser
Priser på nationell nivå skall vara i enlighet med system godkänt av den nationella styrelsen.
2. Klasspriser
d. Klasspriser i B och C klass utdelas vid World Field Archery Championships, Inga klasspriser skall utdelas i A klassen.
e. Det skall inte utdelas några klasspriser i World Bowhunter Championships och World Indoor Championships,
f. Antal medaljer skall vara enligt antalet skyttar i respektive klass.
1/1 2/4
3/7
4/12 5/20+
Verkställande not 1:
Förslagsvis ska inte artikel 2c användas i juniorskjutstilarna, i regel använder organisatörerna 1/1, 2/2, 3/3, 4/12 och 5/20+ regel i dessa skjutstilar.
Verkställande not 2:
Inget klaspris skall utdelas till en B eller C klass bågskytt som kvalificerar sig till en World
Champion medalj, t.ex. en bågskytt som kvalificerar sig för guld i B-klassen och även
kvalificerar sig för World Champion bronsmedalj, skall endast få bronsmedaljen och inte
B-klass guldet.
Bågskytt som kvalificerar sig för B-klass silvermedalj, skall ändå erhålla silvermedaljen.
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3. Resultatpriser
a. 560 Perfect Club
i. Bågskytt, oberoende av skjutstil eller åldersklass, som skjuter ett perfekt resultat på
någon dubbel Field, Hunter eller Animalrond (28 mål) skall bli berättigad till att anslutas sig till IFAA 560 Perfect Club.
ii. Resultatet måste erhållas på en IFAA sanktionerad turnering.
iii. Bågskyttens namn kommer att bli registrerat i 560 Perfect Club registret on omnämnt
i 560 Perfect Club listan på IFAA officiella Websida
iv. Bågskyttar som uppnår det perfekta resultatet skall erhålla ett speciellt certifikat om
ett sådan efterfrågan erhålls av IFAA sekreteraren.
b. 900 Perfect Club
i. Bågskytt, oberoende av skjutstil eller åldersklass, som skjuter ett perfekt resultat på
någon dubbel Field, Hunter eller Animalrond (28 mål) skall bli berättigad till att anslutas sig till IFAA 900 Perfect Club.
ii. Resultatet måste erhållas på en IFAA sanktionerad turnering.
iii. Bågskyttens namn kommer att bli registrerat i 900 Perfect Club registret on omnämnt
i 900 Perfect Club listan på IFAA officiella Websida
iv. Bågskyttar som uppnår det perfekta resultatet skall erhålla ett speciellt certifikat om
ett sådan efterfrågan erhålls av IFAA sekreteraren.
C. Tävlingar
1. Regler gällande amatör tävling skall vara de som erkänts av IFAA världsråd.
2. Regler för professionella tävlingar skall vara de som erkänts av IFAA världsråd.
3. IFAA använder sig av I.O.C. doping policy. Förfaringssätt och implementering av denna
policy ligger på IFAA världsråd.
D. Världsrekord
1. Värdsrekord kan uppnås på IFAA världsmästerskap eller IFAA sanktionerat regionalt
mästerskap.
2. IFAA erkänner endast världsrekord resultat, skjutna i en sanktionerad världs eller regionalt mästerskap av en bågskytt medlem i en IFAA nation med god status, i följande
ronder
a. Fieldrond
b. Hunterrond
c. Singel Inomhusrond (60 pil)
d. Trippel Inomhusrond (180 pil)
3. IFAA sekreteraren skall underhålla gällande rekordlista.
4. Världsrekord erhållna på en bana med inkorrekta avstånd och/eller inkorrekta tavelstorlek(ar) skall inte godkännas. Ett mål med felaktigt avstånd och/eller felaktig tavelstorlek
får inte skjutas om med rätt avstånd och/eller tavelstorlek för att validera rekordresultatet.
5. IFAA skall anslå, vid alla sina världs- och regionala mästerskap, högsta resultat som
uppnåtts i varje skjutstil och åldersklass.
Artikel IV - Allmänna regler för fältskyttetävlingar.
A. Termer
Butt
Materialfel

- Bakgrund på vilken en måltavla är uppsatt.
- För att en bågskytt skall kunna påkalla ”materialfel” skall denne kunna visa
att del eller delar av hans/hennes utrustning inte längre är i samma kondit28
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Face
Fan
Marker
Pile
Round

-

Sight

-

Spot
Stabilisator

-

StandardenhetStraight
Stop
Target

-

Walk-up

-

Wood

-

ion som tillverkad. Med andra ord att den har gått sönder och inte längre
är användbar.
Måltavla
Solfjäder - en tavla med flera skjutpålar på samma avstånd från butten.
Skjutpåle.
Pilspets, Gammal engelsk term associerad med traditionella träpilar.
Märkta avstånd: Två definierade standard banor, alternativt eller att en
bana skjuts två gånger.
Omärkta avstånd: En 28 måls bana
Någon anordning fäst på pilbågen eller fast på skyttens kropp, annat än
normala läsgasögon, märken eller blemmor på bågens lämmar och/eller
stock, annat än normalt slitage, som enligt IFAA tekniska kommitté kan
hjälpa bågskytten att skikta med bågen.
Riktpunkt.
Någon anordning påsatt eller inbyggd till pilbågen som enligt IFAA tekniska kommitté kan hjälpa bågskytten att öka stabiliteten på pilbågen.
En serie av pilar med ett set antal tavlor som definieras i artikel V för de
varierande officiella ronderna.
Rak – ett mål på vilken det endast finns ett skjutavstånd.
Stopp - varningsrop till andra skyttar.
Mål – en skjutstation som i samband med ett nummer anger målets läge
på banan.
En tavla där skjutstationerna är på olika avstånd och där det längsta avståndet skjuts först och de andra avstånden i följd, ("gå upp" mot tavlan).
Trä – Material som används i syfte att tillverka en pilbåge och eller pil:
Någon typ av planterat material som träd, bambu, rotting, vass eller liknande.

B. Tavlor.
1. Måltavlor får inte placeras ovanpå andra större tavlor, ej heller får det förekomma några
märken på butten eller i förgrunden som skulle kunna användas som siktpunkt.
2. Butten måste stå vinkelrät mot skjutriktningen.
3. I alla världs och regionala mästerskap måste ett minimum av 16 måltavlor användas på alla
buttar som fordrar 20-cm:s tavlor. Tavlorna skall arrangeras 4x4 så att en vertikal rad av 4
tavlor åstakommes.
ett minimum av 4 tavlor måste användas där 35 cm tavlor fordras. Dessa tavlor skall placeras i fyrkant – 2 uppe och 2 nere sida vid sida.

29
International Field Archery Association
Regelbok 2017-2018

4. Där två tavlor finns uppsatta, ett ovanför det andra, skall första paret båskyttar skjuta på det
nedre paret tavlor.
5. 35 cm tavlorna skall skjutas en singel tavla. Pilar från vänster sida skall skjutas på den
vänstra tavlan och vice versa, förutom vid solfjäder där två pilar från de två vänstra pålarna
skall skjutas på vänster tavla och de två pilarna från de högra pålarna skall skjutas på höger
tavla.
C. Skjutstationer.
1. Varje tavla skall ha en anvisningsskylt. Skylten skall vara klart synlig, innan man går fram till
första skjutstationen och visa information som definierats i tävlingsreglerna för varje tävling.
2. Skjutavståndet för varje pil, skall klart framgå på varje skjutpåle. Åtminstone en skjutpåle per
avstånd är obligatorisk. Flera skjutpålar får användas om det föredras av det nationella förbundet.
3. När pålar med samma skjutavstånd används, skall det minsta avståndet mellan två närbelägna pålarna vara 3 fot och det största avståndet mellan de yttersta pålarna 15 fot.
4. 20-cm:s måltavlor skall skjutas i följande ordning:
överst till vänster, överst till höger,

nederst till vänster och nederst till höger. (se bild)

5. På 35-cm:s måltavlor skall alla fyra pilarna skjutas på en tavla. Regel B5 tillämpas om flera
måltavlor användes
6. På 50-cm:s måltavlor skall alla fyra pilarna skjutas på en tavla. Regel B5 tillämpas om flera
måltavlor användes.
7. På 65-cm:s måltavlor skall alla fyra pilarna skjutas på en tavla. Regel B5 tillämpas om flera
måltavlor användes
D. Utrustning.
1. Alla slags bågar, som har två böjliga lemmar, utom ett armborst eller en båge med mekanisk draganordning.
Verkställande not: ”Delade lemmar” eller ”Hävstångsagerande lemmar (effekt/yttre lemmar)”
anses som singel lemmar.
2. Bågskytten skall bära upp både bågens massavikt och dragvikt utan assitans av något externt stöd, annat än som är definierat som relevanta skjutstilar.
3. Pilhastighet får inte överstiga 300 fot/sek (fps) (91,5 m/sek).
4. Bågskytten är ansvarig att använda och hålla sin utrustning i enlighet med tillverkarens garantiföreskrifter för varje specifik del av utrustning han/hon använder.
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E. Skjutstilar.
1. Barebow - rekurv och compound (BB)
a. Bågar, pilar, strängar och tillbehör skall vara fria från sikten, märken, skador eller lamineringar, som kan användas som siktmedel.
Om sådana skador eller märken finns på bågens siktfönster eller stock, skall hela bakdelen av siktfönstret täckas med tejp.
b. Justerbar pilhylla, som reglerar avståndet mellan pilen och bågens siktfönster är tillåten.
Pilhyllan får inte sträcka sig upp över pilen.
Verkställande not: Delar av pilhyllan som anses väsentliga för riktig funktion av sådan
pilhylla får sträcka sig över pilen, speciellt i händelse av mycket smal pil: egentligen
fästplatta, plunger, mellanlägg, etc.
c. Stabilisatorer är tillåtna.
d. Dragstopp som är inbyggda i kammarna på compoundbågar är tillåtna.
e. Endast ett permanent nockläge får användas, markerad av en eller två indikatorer.
f. Inga andra mekaniska anordningar än en ej-justerbar dragindikator eller ”klicker” samt
vattenpass är tillåtna på bågen, monterade så att de inte är synliga ovanför pilen.
g. Alla pilar skall vara identiska, beträffande längd, vikt, diameter, fjädring och nockar, utan
hänsyn till färg och med tillåtelse för slitage.
h. En eller två strängstoppar får användas förutsatt att de ligger utanför skitområdet och
inte kan användas som riktmedel.
i. Inga andra märken eller sömmar än fabrikssydda sömmar är tillåtna på tabbar.
2. Fristil Unlimited (FU). Unlimited = obegränsad
a. Alla typer av bågar, sikten, releaser erkända av IFAA kommittén är tillåtna.
3. Fristil Limited -rekurv och compound (FS). Limited = begränsad
a. Samma regler som för fristil unlimited gäller förutom att releaser inte är tillåtna.
4. Bowhunter - rekurv och compound (BH).
a. Båge, pilar, strängar och tillbehör, skall vara fria från märken och/eller lamineringar som
kan användas som siktmedel.
Om sådana skador eller märken finns på stockens siktfönster, skall hela bakdelen av
siktfönstret täckas med tejp.
b. Vattenpass är ej tillåten.
c. Inga anordningar av något slag, som kan användas till siktning, får sättas fast på skyttens utrustning. Optiskutrustning som hjälper skytten att hålla konsekvens i ögonlinjering och ankringspunkt är inte tillåtet.
d. Justerbar pilhylla, som reglerar avståndet mellan pilen och bågens siktfönster är tillåten.
Pilhyllan får inte sträcka sig upp över pilen.
Verkställande not: Delar av pilhyllan som anses väsentliga för riktig funktion av sådan
pilhylla får sträcka sig över pilen, speciellt i händelse av mycket smal pil: egentligen
fästplatta, plunger, mellanlägg, etc.
e. Dragkontroll är inte tillåten. Dragstopp som är inbyggda i kammarna på compoundbågar
är tillåtna.
f. Munkula är inte tillåten.
g. Endast ett permanent nockläge får användas. Nockläget får markeras av en eller två indikatorer.
h. Endast en konsekvent ankringspunkt är tillåten.
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i.

j.
k.
l.
m.

n.
o.

Skytten skall vidröra pilen när den är nockad, med pekfingret mot nocken. Fingerposition får inte ändras under tävling. För de fall då fysisk handikapp föreligger skall undantag göras.
Alla pilar skall vara identiska beträffande längd, vikt, diameter, fjädring och nockar, utan
hänsyn till färg och med tillåtelse för slitage.
Brush buttons på dess föreskrivna plats på rekurvens topp, strängljuddämpare på dess
föreskrivna plats eller minst tolv tum över eller under nockläget är tillåten.
Ett bågkoger monterat på bågens utsida med ingen del av kogret eller fastsättningsanordningarna synliga i siktfönstret, får användas.
En rak stabilisator, kopplingsanordning inberäknad om sådan används, får inte överstiga 12 tums längd från bågens baksida mätt, får användas. Inga delade stabilisatorer
eller motbalanser skall vara godkända. Bussningen (där stabilisatorn är fastskruvad) räknas som del av stabilisator.
Bågstyrkan får inte ändras under någon rond.
En eller två strängstoppar får användas förutsatt att de ligger utanför skitområdet och
inte kan användas som riktmedel. Strängstoppets fäste får endast ha anordning som tilllåter fästet att fungera och inte innehålla anordning som kan ge fästet funktion som
motvikt.

5. Bowhunter Unlimited (BU).
a. Alla typer av bågar, sikten, releaser erkända av IFAA kommittén är tillåtna.
b. Ett sikte med max 5 fasta referenspunkter är tillåten, varken sikte eller referenspunkter
får flyttas under en rond.
c. Siktnålarna skall sitta och i en rak linje från nockläget till siktespunkten hållen närmare
horisontell t än vertikalt inom siktning, med endast en referensmöjlighet på varje siktpinne eller referenspunkt. Skop eller siktpinne med skydd är inte tillåtet.
d. Optiskutrustning som hjälper skytten att hålla konsekvens i ögonlinjering och ankringspunkt är inte tillåtet.
e. Ett vattenpass som del av pinsiktes skydd tillåts och skall anses som del av siktesskyddet för dimensioner och referenser.
f. Alla typer av pilhyllor är tillåtna.
g. Endast ett permanent nockläge får användas. Nockläget får markeras av en eller två indikatorer.
h. Alla typer av releaser (släpphjälpmedel) är tillåtna.
i. En mun kula eller peep sight är tillåtet, men inte båda. Ingen form av förstorning får vara
inbyggd eller fäst på ”peep sight”.
j. Pinskydd skydd fåranvändas förutsatt att avståndet mellan underkanten av skyddets
överliggare och översta pinnen är större än avståndet mellan översta och näst översta
pinnen, samma frigång som för den övre pinnen skall även gälla för den nedersta pinnen och överkanten av nedre skyddet.
k. Alla pilar skall vara identiska beträffande längd, vikt, diameter, fjädring och nockar, utan
hänsyn till färg och med tillåtelse för slitage.
l. Brush buttons på dess föreskrivna plats på rekurvens topp, strängljuddämpare på dess
föreskrivna plats eller minst tolv tum över eller under nockläget är tillåten. Ett bågkoger
monterat på bågens utsida med ingen del av kogret eller fastsättningsanordningarna
synliga i siktfönstret, får användas.
m. En rak stabilisator, kopplingsanordning inberäknad om sådan används, får inte överstiga 12 tums längd från bågens baksida mätt, får användas. Inga delade stabilisatorer
eller motbalanser skall vara godkända. Bussningen (där stabilisatorn är fastskruvad) räknas som del av stabilisator.
n. Bågstyrkan får inte ändras under någon rond.
o. En eller två strängstoppar får användas förutsatt att de ligger utanför skitområdet och
inte kan användas som riktmedel. Strängstoppets fäste får endast ha anordning som till32
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låter fästet att fungera och inte innehålla anordning som kan ge fästet funktion som
motvikt.
6. Bowhunter Unlimited (BU).
a. Samma regler som för Bowhunter Unlimited gäller, förutom att release inte är tillåten.
7. Långbåge Longbow (LB).
a. En båge i vilket material som helst, som antingen är en hel båge eller en båge som kan
delas i två delar och sättas ihop till en hel båge inom handtaget (endast en delning i
handtaget), som strängad visar en kontinuerlig likformad kurva som mäts enligt följande:
När strängad båge placeras med strängen vertikalt, skall vinkeln mellan tangenten från
vilken punkt som helst på lemmarna och en tänkt horisontell linje hela tiden öka när
denna punkt flyttas längre ut från hantagssektionen räknat.
Det finns inget tvivel till den kontinuerliga lemkurvan när en stränglinje lagd från stockens ände dalar ifrån till toppens avslutning läggs över (eller om det inte finns någon
övertäckning av punkten där strängen är fastsatt i ändskåran) baksidan av den strängade bågen skall inte visa något gap mellan stränglinje och båglemmen.
b. Ändförstärkning får inte överstigande 20 mm i höjd räknad från lemmens baksida, och
inte överstiga 50 mm mätt från centrum av strängskåran mot bågens grepp.
c. Bågen får ha ett siktfönster och en pilhylla. Fönstrets sida skall vara lutande i sin fulla
längd och avrundas vid punkten där den övergår till bågens övre lem. Fönstrets utskärning får inte gå över bågens centrumlinje.
d. Mittdelen, greppet, fönstret och pilhyllan måste vara helt fri från märken eller repor som
kan användas som riktmedel. Om sådana skador eller märken finns på stockens siktfönster, skall hela bakdelen av siktfönstret täckas med tejp.
e. Något tillbehör till bågen som har syfte att hjälpa att stabilisera, upprikta, dragviktsreducera, sikta och/eller draglängds indikera är inte tillåtna.
f. Endast ett nockläge är tillåtet, som får vara markerad med 1 eller 2 indikatorer. Om vilande nockar används – sådana som bollnockar – får endast en nockläges indikator användas.
g. Ljuddämpare på strängen får inte sita närmare än 30 cm över eller under nockläget tilllåts.
h. Pilarna skall vara av trä, fjädrade med naturfjädrar, de måste ha likadana fjädrar och
spetsar, men utan hänsyn till färg. Pilarna måste vara fria från märken eller skador som
kan användas till skithjälp och får inte variera i längd mer än 25 cm när tävlingsstart.
Nockar får vara av valfritt material och valfri spetsvikt får användas.
i. Bågen måste skjutas med s.k. mellangrepp (pilen hålls mellan pek- och ringfingret).
"Mediterranean loose". Vid fall av fysisk missbildning eller handikapp skall speciell dispens ges.
j. Anmälda som inte samtycker till ovan ovanstående regler skall klassificeras i skjutstil
som Traditionell Rekurv båge eller i skjutstil där utrustningen är tillåten och möjlig att
använda.
8. Histiorisk båge (HB)
a. Igenkännande av klassisk båge (även kallad historisk eller primitiv båge) skall baseras
på accepterad design och användning under perioden före år 1900.
b. Det skall inte vara någon skillnad mellan olika konfigurationer av bågdesign eller material
som används.
c. Endast vuxna divisioner (seniorer) skall erkännas och det skall inte finnas någon klassindelning.
d. Bågen skall antingen vara en trä- eller kompositbåge.
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e. Inkludering av formen för pilläge eller hylla och såväl siktfönster inskärning skall tillåtas,
utformaning enligt klassisk bågkonfiguration som har etablerade historiska försteg.
f. Bågen skall vara tillverkad i trä eller material som användes under bågens historiska period. Material som kol- glasfiber och epoxy får inte användas. Användandet av historiskt
lim som benlim och varm harts är inte godkänd och endast moderna limmer och bindemedel skall användas till stock och lemmar!
Standard strängmaterial skall vara polyester. Historiska (som lin eller senor) och/eller
modernt strängmaterial (som Kevlar, etc.) får inte användas.
g. Pilarna skall vara av trä, fjädrade med naturfjädrar, de måste ha likadana fjädrar och
spetsar, men utan hänsyn till färg. Pilarna måste vara fria från märken eller skador som
kan användas till skithjälp och får inte variera i längd mer än 25 cm när tävlingsstart. Moderna pilspetsar och såväl moderna nockar skall vara tillåtna. Nockar som är skurna in i
pilskaftet ände får endast användas om de är förstärkta med lämpligt material.
h. Tillbehör såsom vävda nocklägesindikatorer och tumringar skall tillåtas, förutsatt att sådana brukades under historisk användande av bågen.
i. Det är i skyttens skyldighet att försäkra att utrustningen som används under turnering är
historiskt korrekt. Skytten skall uppvisa dokumenterat bevis för utrustningens korrekthet
om så efterfrågas av tekniska kontrollanter vid turneringen.
9. Traditionell Rekurv (TR)
a. En rekurvbåge tillverkad i trä, som antingen kan vara hel eller kan plockas isär i två eller
flera delar.
b. Stocken eller greppet på bågen skall huvudsakligen vara gjort av trä som kan vara laminerad med glas eller kolfiber förstärkta polymerer, eller motsvarande material.
c. Lemmarna skall ha träkärna som kan vara laminerad på utsidan med glas eller kolfiber
eller motsvarande.
d. Pilen skall skjutas från hand eller båghylla. För skydd mot förslitning får hyllan ha en tunn
platta (läder eller filtlapp mot stocken) och en bit filt, matta, eller skinn (eller liknande
material) på hyllan.
e. Stocken ska vara fri från märken eller skador som kan användas för siktning.
f. Tillbehör till bågen som kan användas till stabilisering, uppriktning, dragviktsreducering
siktning och/eller draglängdskontroll är inte tillåtna.
g. Justerbar eller icke justerbar pilhylla är inte tillåten
h. Bågen måste skjutas med s.k. mellangrepp (pilen hålls mellan pek- och ringfingret). "Mediterranean loose". En fingertabb eller handske är tillåten
i. Ansiktsvandring är inte tillåtet.
j. Endast ett nockläge är tillåtet, som får vara markerad med 1 eller 2 indikatorer, Användande bollnockar är tillåtet.
k. Pilar får vara tillverkade i all sorts material och fjädrade med naturfjädrar. Pilarna skall
vara identiska beträffande material längd, vikt, spine, diameter, fjädring och nockar, utan
hänsyn till färg och med tillåtelse för slitage.
l. Lemsparare, strängljuddämpare och brush buttons är tillåtna, om de används måste de
vara placerade minst 12 tum (30,5 cm) ovanför eller nedanför nockläget.
m. Ett bågkoger får vara fastsatt på motsatt sida av siktfönstret så länge som ingen del av
kogret är synligt i fönstret. Om bågkoger är fastsatt skall endast pilar i detta koger användas under en turnering.
F. Tävlingsdivisioner
1. Professionella - endast vuxna - Professionell status
En bågskytt betraktas som professionell bågskytt när den bågskyttaen aktivt tävlar i den
Professionella bågskytte cirkusen.
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a. Tre tävlingsstilar skall erkännas av IFAA.
Fristil Unlimited
- Inga restriktioner.
Fristil Compound Limited - inga releaser är tillåtna.
Fristil Rekurv Limited
- inga releaser är tillåtna.
Män och kvinnor tävlar i olika divisioner.
En professionell bågskytt kan bli återinsatt som amatör bågskytt åtminstone efter ett år
sedan den varit med i en professionell tävling.
2. Amatörer – Veteraner, seniorer, unga seniorer, juniorer och cub
Varje skytt som registrerar sig som medlem i en av IFAA medlemsnationer ska erkännas
som en amatör till dess att de blir professionella enligt IFAA regler.
Veteraner män och kvinnor (55+ år)
Barebow rekurv och compound.
Fristil Limited rekurv och compound.
Fristil Unlimited.
Bowhunter rekurv och compound.
Bowhunter Limited.
Bowhunter Unlimited.
Longbow.
Traditionell rekurv

(BB)
(FS)
(FU)
(BH)
(BL)
(BU)
(LB)
(TR)

De bågskyttar som är fyllda 55 år före eller på en tävlings första dag. Skall ges en möjlighet att välja att skjuta i veteran- eller seniors division (inte både och). Beslut om att delta i
veteranklass är inte bindande på efterföljande tävlingar. Valet är alltid frivilligt vid varje tillfälle.
Det ska inte vara någon klassindelning i Veterandivisionen
Vuxna (seniorer) män och kvinnor. (19-54 år)
Barebow Rekurv och Compound.
(BB)
Fristil Limited Rekurv och Compound. (FS)
Fristil Unlimited.
(FU)
Bowhunter Rekurv och Compound.
(BH)
Bowhunter Limited.
(BL)
Bowhunter Unlimited.
(BU)
Långbåge.
(LB)
Historisk båge
(TB)
Traditionell Rekurv
(TR)
Ung senior män och kvinnor. (17-18 år)
Barebow Rekurv och Compound.
Fristil Limited Rekurv och Compound.
Fristil Unlimited.
Bowhunter Rekurv och Compound.
Bowhunter Limited.
Bowhunter Unlimited.
Långbåge.
Traditionell Rekurv
Juniorer, pojkar och flickor, 13-16 år.
Barebow Rekurv och Compound.

(BB)
(FS)
(FU)
(BH)
(BL)
(BU)
(LB)
(TR)

(BB)
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Fristil limited Rekurv och Compound.
Fristil Unlimited.
Bowhunter Rekurv och compound.
Bowhunter Limited
Bowhunter Unlimited.
Långbåge
Traditionell Rekurv

(FS)
(FU)
(BH)
(BL)
(BU)
(LB)
(TR)

Cub pojkar och flickor (upp till 13 år)
Barebow Rekurv och Compound.
Fristil Limited Rekurv och Compound.
Fristil Unlimited
Långbåge
Traditionell Rekurv

(BB)
(FS)
(FU)
(LB)
(TR)

För Veteraner, Unga seniorer, Juniorer och cub divisionerna är bevis av ålder obligatoriskt
på turneringens första dag.
3. Stil och divisions nomenklatur
En full redovisning av individuella erkända stilar och divisioner visas i följande tabell:

Skjutstil
Rekurv
Barebow
Compound
Barebow
Rekurv
fristil
Compound
Fristil
Fristil
Unlimited
Rekurv
Bowhunter
Compound
Bowhunter
Bowhunter
Firstil
Bowhunter
Unlimited
Traditionell
Rekurv
Långbåge
Historisk
båge
Proffs
Unlimited
Proffs
Rekurv
Fristil
Proffs
Compound
Fristil

Seniorer
Dam
Herr

Ung Senior
Dam
Herr

Veteran
Dam
Herr

Junior
Dam
Herr

Cub
Dam

Herr

RDBB

RHBB

RDBB/us

RHBB/us

RDBB/v

RHBB/v

RDjBB

RHjBB

RcubBB/f

RcubBB/p

CDBB

CHBB

CDBB/us

CHBB/us

CDBB/v

CHBB/v

CDjBB

CHjBB

CcubBB/f

CcubBB/p

RDFS

RHFS

RDFS/us

RHFS/us

RDFS/v

RHFS/v

RDjFS

RHjFS

RcubFS/f

RcubFS/p

CDFS

CHFS

CDFS/us

CHFS/us

CRFS/v

CRFS/v

CDjFS

CHjFS

CcubFS/f

CcubFS/p

DFU

HFU

DFU/us

HFU/us

DFU/v

HFU/v

DJFU

HjFU

cubFU/f

cubFU/p

RDBH

RHBH

RDBH/us

RHBH/us

RDBH/v

RHBH/v

RDjBH

RHjBH

CDBH

CHBH

CDBH/us

CHBH/us

CDBH/v

CHBH/v

CDjBH

CHjBH

DBL

HBL

DBL/us

HBL/us

DBL/v

HBL/v

DjBL

HjBL

DBU

HBU

DBU/us

HBU/us

DBU/v

HBU/v

DjBU

HjBU

DTR

HTR

DTR/us

HTR/us

DTR/v

DTR/v

DjTR

HjTR

cubTR/f

cubTR/p

DLB

HLB

DLB/us

DLB/us

DLB/v

HLB/v

DJLB

HjLB

cubLB/p

cubLB/p

DHB

HHB

DFU/P

HFU/P

RDFS/P

RHFS/P

CDFS/P

CHFS/P

36
International Field Archery Association
Regelbok 2017-2018

G. Tävlingsfunktionärer
1. Tävlingsfunktionärer som Skjut/tävlingsledare, Bankapten, Banfunktionärer, tekniskkontrollant, etc. skall utses.
Nominering av dessa tävlingsfunktionärer vid IFAA världs- och regionalmästerskap skall
godkännas av Viceordföranden.
2. En Tekniskkontrollant (TK) skall utses av tävlingsorganisatörerna före tävlingen. Han skall
ha medhjälp av åtminstone ha medhjälp av två personer, vilka ska vara bågskyttar med
god kännedom om bågskytteutrustning. TK:s funktion och hans personal definieras i Artikel 6 i policysektionen.
3. Vid varje tävling skall en bankapten vara utsedd av tävlingsorganisatören, och/eller en tävlingsledare och dennes uppgifter skall vara:
a. Sätta ihop patruller.
b. Utse patrullchef och två protokollförare för varje patrull.
c. Utse banansvariga att utföra dennes uppgifter on de individuella banorna.
d. Anvisa skjutstationer, från vilka respektive patrull skall starta.
e. Ha valfrihet att i varje tävling bestämma tidsgränser antingen per mål eller per rond när
tävlingen skall vara slutförd.
f. Säkra att varje butt har tillräckliga ersättningstapeter för sönderskjutna tapeter som inte
längre tillåter beslutsam poängräkning.
4. Patrullchefens uppgift är att övervaka skjutordningen i sin patrull och avgöra alla lokala
frågor. Hans beslut om pilars poängvärde är slutgiltigt, utom beträffande hans egna pilar,
då beslut avgörs av förste protokollförare. Han skall också bestämma om tapet behöver
ersättas före skjutning.
5. Protokollförarna skall föra exakt protokoll på skjutna poäng vid varje mål, upprätta en löpande summering och jämföra dessa efter varje mål.
H. Tävlingsregler.
1. Generella tävlingsregler
b. Alla bågar och all utrustning skall inspekteras och märkas som inspekterade före tävlingsstart. Varje bågskytt skall visa upp sin utrusning för den tekniska kontrollen för inspektion av utrustning vid hänvisad tid och plats.
Det är bågkyttens skyldighet att hålla sin utrustning inom de av IFAA specificerade reglerna. Underlåtelse kan medföra protest från annan bågskytt vilket kan medföra diskvalifikation.
c. En bågskytt ska tävla i den skjutstil han/hon är registrerad. Byte av skjutstil vid tidpunkt
för registrering skall tillåtas endast om det finns tillgängliga platser i den nya skjutstilen.
(Verkställande not: för WFAC & WBHC: Vid färre än 168 anmälda i tävlingen skall endast en bana användas, och i WBHC vid färre än 336 anmälda on 2 likadana banor används (se artikel IV H 2a i stadgarna)).
d. Juniorer ska skjuta i egna patruller.
e. Cub ska skjuta i egna patruller med en icke skjutande ansvarig vuxen som också kan
vara en av protokollförarna i patrullen.
f. Ingen bågskytt får skjuta (eller tävla) mer än en gång i en tävling, förutom om den är
annonserad som flerfaldig tävling.
g. Tävlande får inte skjuta på inskjutningsmål under tävling med undantag vid officiella uppehåll.
h. Bågskyttar skall fullborda tävlingens som den är bestämd i tävlingsspecifikationerna.
Poäng gjorda av bågskytt som inte fullbordar tävlingen skall inte tas med i beräkning av
priser.
37
International Field Archery Association
Regelbok 2017-2018

i.

Beslut att avbryta en eller delar av tävling skall tas av IFAA viceordförande (eller i dennes frånvaro dennes delegerade representant), tävlingsledare och bankapten.
j. Ingen bågskytt får dra ut sin båge med båghanden ovanför huvudet vid utdrag på horisontellt plan
k. Användande av utrustning som på något sätt minskar stör ut bågskyttens sinnen (i.e.
hörsel, syn etc.), följaktligen minskar dennes uppmärksamhet på omgivningen och distraherar bågskyttet och säkerhetsföreskrifterna är inte tillåten.
l. Tävlande är på det bestämdaste anvisade att bära ljusa kläder på banorna, speciellt vid
förhållanden med dålig sikt. Full kamouflage klädsel tillåts inte på banor utan intensivt
synlig detalj.
2. Tävlingsregler för utomhusbågskytte (Fältbågskytte, 3D skytte, etc.)
a. Bågskyttar skall skjuta i patruller inte mindre än tre och inte fler än sex, normalt föredras
4 skyttar.
I alla utomhus bågskyttetävlingar skall antalet skyttar i en patrull begränsas till maximalt
6 skyttar.
I händelse att antalet bågskyttar i en skjutstil överstiger det tillåtna maximala antalet för
en bana, skall en sådan skjutstil delas i två lika stora grupper som skjuter likadan rond
men på olika banor.
I fallet för Bowhuntertävling, IFAA 3D standard rond och IFAA 3D jaktrond är definierade som ”likadana ronder”. (se artikel 20 i policysektionen för ytterligare information i
tävling där fler än 112 skyttar befinner sig på en bana).
b. Förutom om det fastlås någon annanstans, skall bågskyttarna skjuta i par, sida vid sida,
vid ett ojämnt antal bågsyttar skall den sista skytten skjuta ensam.
c. Skjutpositionerna inom gruppen skall bestämmas muntligen
d. (1) enkelpåles layout:
Ingen bågskytt får skjuta från en position framför respektive skjutpåle. Främre foten får
inte befinna sig mer än 6 tum bakom eller maximalt 3 fot om endera sidan av sådan
skjutpåle. För alla Animal ronder, märkta eller omärkta, skall det finnas två skjutpålar.
(2) dubbelpåles layout:
Ingen bågskytt får skjuta från en position framför respektive skjutpåle. Främre foten
skall nudda vid eller inte befinna sig mer an 6 tum bakom sådan skjutpåle.
e. En patrull får inte uppehålla bakomvarande patruller genom att leta efter bortskjutna pilar. Tillräckligt antal pilar skall medföras så att skjutningen kan fortsätta och återvända
efter tävlingens slut för att leta efter bortskjutna pilar.
f. Ingen bågskytt för öva på något mål som är avsett att användas för tävlingens ändamål.
Speciella övningsmål måste finnas tillgängliga.
g. Om en patrull av någon anledning upphåller en annan grupp skall en muntlig överenskommelse mellan patrullcheferna göras för att efterföljande patrull får passera. Vid händelse av att det finns två eller flera mål lediga framför patrullen måste patrullen låta fler
efterföljande patruller passera.
h. En bågskytt som begär patrullchefens tillåtelse att lämna banan av något giltigt skäl får
återvända till sin grupp för att fullfölja den ofärdiga ronden. Dennes patrull skall vänta på
dennes återkomst, men måste låta andra patruller passera. Patrullchefen skall fastställa
en skälig tidsgräns för återkomsten, när tiden har gått ut, skall patrullen fortsätta, Denne
får skjuta missade mål efteråt efter godkännande från bankaptenen.
i. I händelse av opassligt väder skall tävlingen fortsätta om inte en förutbestämd signal
ges från bankaptenen. Bågskyttar som lämnar banan innan sådan signal skall strykas
ur tävlingen.
j. Målen skall skjutas i förutbedtämd ordning, eventuella överhoppade mål skall förverkas
enligt tävlingsledarens avgörande.
k. Patruller får inte gå fram till eller störa andra patruller som håller på och skjuter ett mål,
utan måste vara åtskilda tills alla i patrullen har skjutit färdigt.
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l.

Vid händelse av materialfel, och efter att problemet lösts (antingen genom reparation av
trasig utrustning eller också utbyte till annan utrustning som har godkänts vid båginspektionen), får en bågskytt skjuta fyra pila på ett träningsmål under uppsikt av tävlingsledare eller bankapten.
m. Vid alla officiella ronder med omärkta avstånd får bågskytten använda optiska hjälpmedel under förutsättning att de inte kan användas till att mäta eller indikera avstånd eller
vinklar. Optiska hjälpmedel måste vara av handhållen typ och får inte medföra några
störningar för andra bågskyttar under tävlingen. Inga elektroniska prestationsökande
anordningar tillåts (egentligen optisk stabilisator, elektronisk zoom, bildfrysning etc.).
Optiska hjälpmedel som avses att andändas skall uppvisas vid materialinspektionen
och markeras med ett godkännande märke som inte får avlägsnas under tävlingen.
Kamera får inte användas som avståndsmätare, men får endast användas (som kamera) efter att alla bågskyttar i patrullen har skjutit färdigt målet.
n. Det är hela patrullens ansvar att kontrollera att rätt tavla(or) på butten är samma som
specificeras på målets informationstavla. Ifall fel tavla/ fel tapet skall patrullen tillkalla
banansvarig för att sätta upp korrekt tapet.
3. Rotations regel
a. Skjutordning
i. Field, Hunter och Expert rond
Vid Field, Hunter och Expert rond tävling, Skall Bågskyttarna inom patrullen byta
skjutordning vid mål nr. 1 och mål nr. 15: de som sköt först (A+B) skall skjuta sist och
de som sköt sist (C+D) skall skjut först
Verkställande not:
Vit tavla 1 och 15 skall skjutordning byta från (A+B)/(C+D) till (C+D)/(A+B).
ii. Märkt animalrond och alla omärkta ronder
Vid tävling med märkta Animal och alla omärkta ronder skall bågskyttarna byta skjutordning vid varje tavla.
Verkställande not:
Första målet: (A+B)/(C+D)/(E+F); Andra målet: (C+D)/(E+F)/(A+B); Tredje målet:
(E+F)/ A+B)/(C+D); fjärde tavlan: (A+B)/(C+D)/(E+F); o.s.v.
b. Skjutposition (sida)
Vid alla ronder skall följande byta av skjutposition ske:
Vid mål nr 1 och mål nr 15; Bågskyttar som skjutit från höger sida skall skjuta från vänster sida, och de som skjutit från vänster sida skall skjuta från höger sida.
Verkställande not:
På Field, Hunter och Expert rond skall skjutordning ändras från (A+B)/(C+D) till
(D+C)/(B+A).
På Animal och alla omärkta 3D ronder skall skjutordning ändras från (A+B)/(C+D)/(E+F)
till (B+A)/(D+C)/(F+E).
c. En Bågskytt kan med tillåtels av patrullchefen byta att skjuta från andra sidan om denne
anser att det är ofördelaktigt att skjuta från sin egen sida vid ett speciellt mål.
4. Tävlingsregler vid inomhustävling
a. En skjutlinje skall finnas och en bågskytt ska stå med en fot på vardera sidan om skjutlinjen.
b. Parning av bågskyttar skall göras dagligen av Bankapten. Ny parning skall göras efter
varje rond.
c. Publik är tillåten om tävlingsarrangören så medger.
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I. Protokollföring
1. Generella poängräkningsregler
a. Inga pilar i tavlan får vidröras innan de är protokollförda. Pilar som gått igenom tavlan
men sitter kvar i pilfånget får skjuvas tillbaka av patrullchefen eller hans vice som inte
har skjutit pilen och protokollföras allt eftersom.
b. Om en pil studsar ur tavlan eller går igenom tavlan och inte stannar kvar i pilfånget, en
får ny speciellt märkt pil skjutas.
c. Om en pil träffar en annan pil och sitter kvar i densamma skall protokollföras med
samma värde som denna. Pilar som har avletts av andra pilar skall protokollföras i den
position de sitter.
d. Protokoll föring av pilar (Läs bilaga 3 för mer detaljer)
i. På Hunter, Animal, och Expert Field tapeter och även på 3D figurer skiljer en linje
poängzonerna från varandra. Denna linje tillhör den lägre poängzonen och därför
måste pil skurit helt igenom linjen för att räknas med det högre värdet.
ii. På Field tapeter, där det inte finns någon linje, måste pilen skära in i den högre poängzonen för att kunna poängföras som det högre värdet.
iii. Pilskaftets position på tapetens yta bestämmer poängen.
Pilar som träffar 3D figurer nära hårlinjen och inte stannar kvar i figuren skall inte räknas och ingen annan pil får skjutas istället.
På 3D figurer, pilar som sitter i figurens fotstöd eller bas och de i hornen eller taggarna
räknas inte. Om det inte finns någon hårlinje mellan bas och figur på den aktuella tavlan skall en sådan linje ritas dit manuellt.
e. Antal gånger en bågskytt drar upp bågen med en pil innan släpp skall begränsas till
fyra. Om inte pilen är skjuten vid det fjärde uppdraget skall pilen räknas som miss.
Enda undantaget från denna regel är en farlig situation som avgörs av patrullchefen
vad gäller utomhustävlingar eller Skjut/Tävlingsledaren vid inomhustävlingar.
f. Vid händelse av lika resultat för prisutdelning skall en särskjutning hållas på det sätt
som beskrivs i tävlingsreglerna. En särskjutning skall utföras efter det att resultaten
har verifierats av tävlingens poängsammanställare och skallskjutas under ledning av
Bankaptenen (utomhustävlingar) eller Skjut/tävlingsledaren (inomhustävlingar) på tävlingens sista dag.
2. Resultaträknings regler för utomhusbågskytte (Fältbågskytte, 3D bågskytte, o.s.v.)
a. På alla märkta avstånd kortare än 55 yards, kan pilarna resultatföras och dras på föreskrivet vis efter att varje par bågskyttar har skjutit, för att minimera pilskador. Patrullchefen och båda poängförarna måste gå fram till målet och bokföra resultatet.
b. Vid tappad pil, får en bågskytt skjuta en annan pil, om den tappade pilen kan nås med
bågen från bågskyttens position vid skjutpålen.
c. Pil som studsat eller vallat mot marken som träffar målet skall inte räknas.
d. En bågskytt som skjuter från fel skjutpåle eller på fel tapet mister poängen på den pilen. En ny pil får inte skjutas istället.
Artikel V - Officiella ronder.
A. FIELD Ronden.
För Metrisk konvertering se bilaga 4 i slutet av regelboken

1. Standardenhet
En standardenhet skall vara 14 märkta mål och bestå av följande mål:
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Tavelstorlek

Antal
skjutstationer

65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
20 cm

4
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1
4

Skjutavstånd
Veteran/Senior/
Ung senior
80-70-60-50 y
65 y
60 y
55 y
50 y
45 y
45-40-35-30 y
40 y
35-35-35-35 y
30 y
25 y
20 y
15 y
35-30-25-20 fot

Junior

Cub

50 y
50 y
40 y
40 y
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior

30-25-20-15 y
30 y
25 y
20 y
20 y
20 y
20 y
15 y
15-15-15-15 y
10 y
10 y
10 y
10 y
20 fot

2. Tapeter
Field tavlan skall ha en svart riktpunkt med vit inre ring och svart yttre ring.
4 tavelstorlekar skall användas:

20 cm tavla
35 cm tavla
50 cm tavla
65 cm tavla

Fjärde ringen
12 cm innerring
21 cm innerring
30 cm innerring
39 cm innerring

Femte ringen
4 cm riktpunkt
7 cm riktpunkt
10 cm riktpunkt
13 cm riktpunkt

3. Poängräkning
Poängberäkningen är FEM poäng för riktpunkten.
FYRA poäng för den inre ringen samt
TRE poäng för den yttre ringen.
4. Skjutpålar
a. Alla skjutpålar för Veteraner, Seniorer och Unga seniorer skall vara vitmålade.
b. För skjutpositioner där juniorer inte skjuter från senioravstånd (65 cm tapeter) skall skjutpålarna vara
blå.
Ifall det är en bana med flera ronder skall dessa pilar
vara vita och blå.
c. Skjutpålarna för cub skall vara svarta
B. HUNTER - Ronden.
1. Standardenhet
En standardenhet skall vara 14 märkta mål och bestå av följande mål:
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Skjutavstånd
Antal
Tavelstorlek
skjutstationer
65 cm
65 cm
65 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
20 cm

4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
2
2
2
1

Veteran/Senior/
Ung senior
70-65-61-58 y
64-59-55-52 y
58-53-48-45 y
53-48-44-41 y
48 y
44 y
40 y
36-36-36-36 y
32-32-33-33 y
28-28-28-28 y
23-20 y
19-17 y
15-14 y
11 y

Junior

Cub

50 y
50 y
40 y
41 y
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior
lika senior

30-25-20-15 y
30 y
25 y
20 y
20 y
20 y
20 y
15 y
15-15-15-15 y
10 y
10 y
10 y
10 y
20 fot

2. Tapeter
Hunter tavlan skall vara helt svart med vit riktpunkt.
Fyra tapetstorlekar skall användas med samma mått som
för field tavlan.
Alla Skjutpålar skall vara röda.
3. Poängräkning
Poängberäkningen är FEM poäng för riktpunkten.
FYRA poäng för den inre ringen samt
TRE poäng för den yttre ringen.
4. Skjutpålar
a. Alla skjutpålar för Veteraner, Seniorer och Unga
seniorer skall vara rödmålade.
b. För skjutpositioner där juniorer inte skjuter från senioravstånd (65 cm tapeter) skall skjutpålarna vara blå.
Ifall det är en bana med flera ronder skall dessa pålar vara röda och blå.
c. Skjutpålarna för cub skall vara svarta
C. ANIMAL-Rond, märkta avstånd.
1. Standardenhet
En standardenhet skall vara 14 märkta mål och bestå av följande mål:
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Tapet
grupp

Antal
mål

Grupp 1
tapet

3

Grupp 2
tapet

3

Grupp 3
tapet

4

Grupp 4
tapet

4

Skjutdistanser
Veteran/Senior/Ung Senior:
3-positionsmål, med 5 yards mellan varje påle
med första pålen mellan 60 och 40 yard, (3 pålar.)
Juniorer: Skjuter enbart från den främsta pålen
Cub: 1x30-25-20 yard Walk-up, 1x30 yards, 1x25
yards
Veteran/Senior/Ung Senior/junior:
3-positionsmål, med 3 yards mellan varje påle
med första pålen mellan 45 och 30 yard, (3 pålar.)
Cub: 3x20 yards
Veteran/Senior/Ung Senior/junior:
4 st. 1-positionsmål, med pålen mellan 35 och 20
yard.
Cub: 1x20 yard, 2x15yards, 1x10yard
Veteran/Senior/Ung Senior/junior:
4 st. 1-positionsmål, med pålen mellan 20 och 10
yard.
Cub: 3x10 yard, 1x 20 fot.

2. Tapeter
Tavlorna för denna rond består av djurfigurer, med poänggivande yta delad i två delar.
Den inre ytan, som ger den högre poängen, är avlång, medan den återstående delen av
figuren som är avgränsad med en yttre markeringslinje, ‘‘hud och hår’’, eller fjädrar beroende av figuren), ger den lägre poängen. Ytan utanför yttre markerings-linje "hud och hår",
linjen inberäknad ger ingen poäng.
3. Poängräkning
a. På Grupp 1 tapeter är arean som ger den högre poängen 9" bred och 14½" lång
(229x368 mm) med rundade hörn.
b. På Grupp 2 tapeter är arean som ger den högre poängen 7" bred och 10½" lång
(178x267 mm) med rundade hörn.
c. På Grupp 3 tapeter är arean som ger den högre poängen, 4½" bred och 7" lång
(114x178 mm) med rundade hörn.
d. På Grupp 4tapeter är arean som ger den högre poängen 2½" bred och 35/8" lång
(64x92 mm) med rundade hörn.
e. Alla högpoängszoner skall vara skuggade i enlighet med artikel 12 B i policy sektionen
(verkställande not läs också Policy sektionens Artikel 13B)
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Bild med tillåtese från DFBV

4. Skjutpålar
a. Max 3 pilar tillåts att skjutas på varje mål, men bara till dess att träff iakttagits. Om första
pilen träffar poänggivande zon behöver inga flera pilar skjutas.
b. Skytten får inte gå tillbaka för att skjuta resterande pilar om denne gått fram mot målet.
c. Juniorer skall på Grupp 1 tapeter skjuta från den skjutpåle som är närmast tavlan på
walk-ups för seniorer.
5. Pilar
Skyttens pilar måste vara tydligt märkta med en, två eller tre ringar. Pilarna skall skjutas i
"Stigande ordning". Om en skytt av misstag skjuter fel nummer först, måste han omedelbart anmäla detta till patrullchefen, som bestämmer ordningen för resterande pilar om de
behöver skjutas.
6. Poängberäkning

1:a pilen
2:a pilen
3:e pilen

Hjärta

Kropp

20 poäng
16 poäng
12 poäng

18 poäng
14 poäng
10 poäng

7. Skjutpålar
a. Alla skjutpålar för Veteraner, Seniorer och Unga seniorer skall vara gulmålade.
b. För skjutpositioner där juniorer skjuter från främsta pålen (grupp 1 tapeter) skall skjutpålarna vara gula och blå.
c. Skjutpålarna för cub skall vara svarta.
D. ANIMAL-Rond, omärkta avstånd.
1. Standardbana
En standardbana skall bestå av 2 standard enheter om 14 mål och varje skall bestå av
följande mål:
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Tapetgrupp

Grupp 1
tapet

Antal
mål

3

Grupp 2
tapet

3

Grupp 3
tapet

4

Grupp 4
tapet

4

Skjutdistanser
Veteran/Senior/Ung
Senior:
Tre 5 yards Walk-up med
första pålen mellan 60
och 40 yard, (3 pålar.)
Tre 3yards Walk-up med
första pålen mellan 45
och 30 yard, (3 pålar.)
Fyra 1-positionsmål (en
påle) satt mellan 35 och
20 yard.
Fyra 1-positionsmål (en
påle) satt mellan 20 och
10 yard.

Juniorer
Främsta pålen
av
Senioravstånd
Senioravstånd

Cub
Tre 5 yards Walk-up
med första pålen på
max 30 yard (3
pålar.)
Enkel påle
Max 25 Yards

Senioravstånd

Enkel påle
Max 20 Yards

Senioravstånd

Enkel påle
Max 10 Yards

3. Tapeter
Tavlorna för Animal omärkta avstånd är antingen 2D tapeter liknande som används Animal märkta avstånd, eller 3D figurer definierade i artikel 13C i policy sektionen kan användas.
4. Poängräkning
a. För papperstapeter skall poängräkningen vara samma som Animal märkta
b. För 3D figurer, som har två eller fler definierade poängzoner, kombineras dessa zoner
att bestå av en singel poängzon kallad ”Hjärtzon”. Zonen mellan Hjärtzon och hårlinjen

på djuret kallas ”skadozon”.
Poängräkning för 3D figurer skall vara densamma som för Animal märkta avstånd.
c. I de fall där 3D figuren har en bas eller fotstöd skall en klar hårlinje ritas på figuren som
begränsar skadozonen.
Positionen fär enna hårlinje skall framgå på målets anslagstavla före skjutpositonen.
För poäng måste pilen helt ha skurit den ritade linjen.
5. Skjutpålar
a. Max 3 pilar tillåts att skjutas på varje mål, men bara till dess att träff iakttagits. Om första
pilen träffar poänggivande zon behöver inga flera pilar skjutas.
b. Ingen medlem i patrullen (eller någon annan patrull) får gå framåt från skjutpositionen
innan alla i patrullen skjutit färdigt.
c. I fall en bågskytt behöver skjuta en andra eller tredje pil från annat avstånd (walk-up
positioner för grupp 1 och 2 tapeter) skall den bågskytten skjuta dessa pilar innan nästa
bågskytt går fram till första skjutpålen.
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Verkställande not: En bågskytt skall skjuta alla sin pilar vi behov innan denne lämnar
skjutpositionen och ger plats till nästa bågskytt.
d. Juniorer skall på Grupp 1 tapeter skjuta från den skjutpåle som är närmast tavlan på
walk-up för seniorer.
6. Pilar
Skyttens pilar måste vara tydligt märkta med en, två eller tre ringar. Pilarna skall skjutas i
"Stigande ordning". Om en skytt av misstag skjuter fel nummer först, måste han omedelbart anmäla detta till patrullchefen, som bestämmer ordningen för resterande pilar om de
behöver skjutas.
7. Poängberäkning

1:a pilen
2:a pilen
3:e pilen

Hjärta

Kropp

20 poäng
16 poäng
12 poäng

18 poäng
14 poäng
10 poäng

Pilar som träffar en 3D figur nära hårlinjen och som inte stannar kvar i figuren skall inte räknas och ingen annan pil får skjutas istället.
På 3D figurer, där pilar sitter i figurens fotstöd eller bas och de i horn eller taggar räknas
inte.
(Verkställande not: Pilar som sitter i något av figurens ben räknas inte)
8. Skjutpålar
a. Alla skjutpålar för Veteraner, Seniorer och Unga seniorer skall vara gulmålade.
b. För skjutpositioner där juniorer skjuter från främsta pålen (grupp 1 mål) skall skjutpålarna vara gula och blå.
c. Skjutpålarna för Cub skall vara svarta.
9. Optiska hjälpmedel
Optiska hjälpmedel i enlighet med stadgarnas Artikel IV H 2m är tillåtna.
E. IFAA 3d Jaktrond (1 pil)
1. Standardbana
En standardbana skall bestå av 2 standard enheter om 14 mål och varje skall bestå av följande mål:
Mål
grupp
1
2
3
4

Antal
mål/
grupp
3
3
4
4

Antal
Skjutpositioner
1
1
1
1

Maximal Skjutdistans
Veteran/Senior/
Juniorer
Ung Senior:
60 Y
50 Y
45 Y
45 Y
35 Y
35 Y
20 Y
20 Y

Cub
30 Y
25 Y
20 Y
10 Y

2. Mål
Endast 3D figurer definierade i artikel 13C i policy sektionen får användas för denna rond.
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3. Poängzoner
a. Arean innesluten av den inre cirkeln är hjärtzon
b. För 3D figurer, som har två eller fler innre cirklar, kombineras dessa zoner att bestå av en
singel poängzon kallad ”Hjärtzon”.
c. Den yttre arean kallas ”vitalzon”.
d. Zonen mellan vitalzon och hårlinjen på djuret kallas ”skadozon”.

e. I de fall där 3D figuren har en bas eller fotstöd skall en klar hårlinje ritas på figuren som
begränsar skadozonen.
Positionen fär enna hårlinje skall framgå på målets anslagstavla före skjutpositonen. För
poäng måste pilen helt ha skurit den ritade linjen.
4. Skjutpositioner
a. Endast en skjutposition per mål.
b. Endast en pil skjuts från skjutpålen.
c. Ingen medlem i patrullen (eller någon annan patrull) får gå framåt från skjutpositionen innan alla i patrullen skjutit färdigt från denna skjutposition.
5. Poängberäkning
Hjärtzon
Lungzon
Skadezon

20 poäng
16 poäng
12 poäng

Pilar som träffar en 3D figur nära hårlinjen och som inte stannar kvar i figuren skall inte räknas och ingen annan pil får skjutas istället.
På 3D figurer, där pilar sitter i figurens fotstöd eller bas och de i horn eller taggar räknas
inte.
(Verkställande not: Pilar som sitter i något av figurens ben räknas inte)
6. Skjutpålar
a. Alla skjutpålar för Veteraner, Seniorer och Unga seniorer skall vara gulmålade.
b. För skjutpositioner där juniorer inte skjuter från den gula pålen (grupp 1 mål) skall skjutpålarna vara blå.
c. Skjutpålarna för Cub skall vara svarta.
7. Optiska hjälpmedel
Optiska hjälpmedel i enlighet med stadgarnas Artikel IV H 2m är tillåtna.
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F. IFAA 3D standard rond (2 pilar).
1. Standardbana
En standardbana skall bestå av 2 standard enheter om 14 mål och varje skall bestå av följande mål:
Mål
grupp
1
2
3
4

Antal
mål/
grupp
3
3
4
4

Antal
Skjutpositioner
2
2
2
2

Maximal Skjutdistans
Veteran/Senior/
Juniorer
Ung Senior:
60 Y
50 Y
45 Y
45 Y
35 Y
35 Y
20 Y
20 Y

Cub
30 Y
25 Y
20 Y
10 Y

2. Mål
Endast 3D figurer definierade i artikel 13C i policy sektionen får användas för denna rond.
3. Poängzoner
Poängzonerna skall vara lika den för IFAA 3D Jaktrond.
4. Skjutpositioner
a. Det skall finnas två skjutpositioner per mål.
b. En pil skall skjutas från vardera skjutpålen.
c. Ingen medlem i patrullen (eller någon annan patrull) får gå framåt från skjutpositionen innan alla i patrullen skjutit färdigt sina pilar.
(Verkställande not: En bågskytt skall skjuta båda sina pilar innan denne går från skjutpositionerna för att lämna plats åt nästa skytt i patrullen.)
5. Poängberäkning
Båda pilarana räknas för poäng.
Hjärtzon
Vitalzon
Skadezon

10 poäng
8 poäng
6 poäng

Pilar som träffar en 3D figur nära hårlinjen och som inte stannar kvar i figuren skall inte räknas och ingen annan pil får skjutas istället.
På 3D figurer, där pilar sitter i figurens fotstöd eller bas och de i horn eller taggar räknas
inte.
I fall där 3D figuren har en bas eller stödben skall en klar hårlinje ritas på målet som begränsar skadezonen.
Positionen på denna linje skall visas på bilden på anslagstavlan för målet. För att pilen
skall de poäng måste den ha skurit igenom den ritade linjen helt.
6. Skjutpålar
a. Alla skjutpålar för Veteraner, Seniorer och Unga seniorer skall vara gulmålade.
b. För skjutpositioner där juniorer inte skjuter från den gula pålen (grupp 1 mål) skall skjutpålarna vara blå.
c. Skjutpålarna för Cub skall vara svarta.
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G. Internationella ronden.
1. Den internationella ronden är en 20-målsrond (10 mål per enhet) och skall bestå av följande mål:

1
1
1

Seniorer
65 y
60 y
55 y

Skjutavstånd
Juniorer
50 y
40 y
40 y

Cub
25 y
20 y
20 y

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

1
1
1
1

50 y
45 y
40 y
35 y

lika senior
lika senior
lika senior
lika senior

20 y
20 y
15 y
15 y

35 cm
35 cm
35 cm

1
1
1

30 y
25 y
20 y

lika senior
lika senior
lika senior

10 y
10 y
10 y

Tavelstorlek

Antal
skjutstationer

65 cm
65 cm
65 cm

2. Tapeterna skall vara enligt specifikationen för IFAA Hunter Rond
a.
b.
c.
d.

Tre tapetstorlekar skall användas: 35 cm, 50 cm och 65 cm.
Tre pilar skall skjutas på varje avstånd.
Poängen är 5 för spot, 4 för innerring och 3 för ytterringen.
På 35 yards Field solfjäder skall endast de två mittre skjutpålarna användas som
skjutpositioner i den internationella ronden.
e. Alla andra regler enligt Field ronden skall i övrigt gälla för International ronden.
H. Expert Field Rond.
1. Avstånden och måltavlorna är lika som för IFAA fieldrond,
förutom att tavlans fem ringar gäller.
2. Poängberäkningen är: 5 poäng för riktpunkten, 4 poäng
för andra ringen, 3 poäng för tredje ringen,
2 poäng för fjärde ringen samt 1 poäng för femte ringen.
X-ringen i riktpunkten skall användas som resultatskilje.
3. Alla andra regler enligt Field ronden skall gälla för
Expert Field.

I. Flint Indoor Rond.
1. Standardenhet
a, En standardenhet skall bestå av 7 serier om 4 pilar per omgång, som skjuts över sju
olika avstånd.
b. Standardenheten skall bestå av följande mål:
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Tavelstorlek
Veteraner, Seniorer,
Unga seniorer,
Juniorer
35 cm
20 cm
35 cm
20 cm
35 cm
20 cm
35 cm

Cub

Skjutpositioner

Skjutordning

Målavstånd

50 cm
35 cm
50 cm
35 cm
50 cm
35 cm
50 cm

1
1
1
1
1
1
4

1
2
3
4
5
6
7

25 y
20 fot
30 y
15 y
20 y
10 y
30-25-20-15 y

c. Poängräkning skall vara samma som för Field ronden.
2. Måltavlor
a. Tavlorna är standars 20 och 35 cm field tapeter placerade i två rader på varje butt.
Centrum på övre raden skall vara max 62’’ (157,5 cm) från golv.
Centrum på nedre raden skall vara max 30’’ (76 cm) från golv och direkt under den
övre raden
b. För Cub skall 20 cm tapeten ersättas med 35 cm tapet och 35 cm tapeten med 50
cm tapet.
3. Skjutstationer
a. Denna rond skjuts på en 30 yards bana med skjutlinjerna parallella med målen och
på avstånd av 20ft, 10, 15, 20, 25 resp. 30 yard.
b. Skjutlinjerna numreras med start från 30 yards avståndet: 3, 1, 5, 4, 6 och 2.
c. Det skall vara en särskild skjutlinje för varje bana, och skytten skall hålla sig till
samma skjutlinje hela banan (varje sjumålsenhet)
d. Tavlorna i skjutlinje 2 skall vara omvänt placerade i förhållande till skjutlinje 1, de i
skjutlinje 3 skall vara som skjutlinje 1, de i skjutlinje 4 skall var som i skjutlinje 2 osv.
4. Skjutregler
a. En bågskytt skall stå så att han har en fot på vardera sidan av skjutlinjen.
b. Tidsbegränsning för varje skjutomgång skall vara 3 minuter.
c. Alla andra skjutregler skall vara som listade i IFAA turneringsregler.
d. I händelse av materialfel skall bågskytten informera skjutledaren efter att skjutomgången är färdigskjuten. Bågskytten får därefter 15 minuters reperationstid utan att
hålla upp tävlingen. Bågskytten skall tillåtas att skjuta missade pilarna efter att sista
omgången på ronden är färdigskjuten, max av 3 skjutomgångar(12 pilar). En bågskytt tillåts endast ett materialfel per rond.
e. Om en bågskytt startar på den övre tavlan, skall denne skjuta sin andra omgång på
den lägre tavlan i samma skjutlinje. Bågskytten fortsätter därefter att skjuta målen i
sin skjutlinje tills denne har skjutit sju mål.
För sin andra 7 tavlorsrond skall denne gå till en annan skjutlinje där tavlorna är
motsatta iförhållande till den denne startat på.
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J. IFAA Inomhusrond.
1. Standardenhet
En standardenhet skall bestå av 6 serier om 5 pilar i varje omgång som skjuts på ett
avstånd av 20 yard (18.3 m). Skjutavstånd för Cub skall vara 10 yard.
En rond skall bestå av två standardenheter.
2. Tavlor
a. Måltavlor skall vara 40 cm i diameter och skall vara av en matt blå färg, färgkod
”Pantone” ® 282C) riktpunkten skall bestå av två vita ringar med ett blått kryss i den
inre ringen. Alla linjer som avgränsar poängzonerna skall vara vita. (X-ringen används för att skilja skyttar med samma poäng).
b. Riktpunkten skall vara 8 cm i diameter med 4 cm X-ring.
c. Tävlingsledaren får tillåta skytt att använda 5-spots tavla, vilken skall ha 5 st. 16 cm
träffytor på en vit eller avskild blå yta. En singel av dessa skall innehålla:
i. En vit poängzon med 8,0 cm diameter
ii. En yttre poängzon med 16,0 cm som ska vara av en matt blå färg
iii. Poäng ska vara: Vita zonen
5 poäng
Blå zonen
4 poäng
iv. Tavlorna skall placeras på tapeten lika som en ”tärningsfemma”.
d. När en bågskytt tillåtits skjuta på en fem spot tapet skall en pil skjutas på varje spot
på fem spot tapeten. De får skjutas i vilken sekvens som helst. Om mer än en pil
har skjutits på samma spot skall endast den med lägsta poängen räknas.

2. Skjutpositoner
Skjutpositionerna skall ge nog utrymme så att 2 skyttar samtidigt kan skjuta på en tavelbutt.
3. Skjutregler
a. En skytt skall stå så att han har en fot på var sin sida om skjutlinjen.
b. Tidsbegränsningen är 4 minuter per 5 pils serie.
c. Alla andra skjutregler skall tillämpas såsom anges i IFAA:s skjutregler.
d. I händelse av materialfel skall bågskytten anmäla detta till skjutledaren efter att serien har avslutats. Därefter får bågskytten 15 min. på sig att reparera, utan att hindra
tävlingens fortgående. Efter att problemet lösts (antingen genom att reparera den
trasiga delen eller byta till en utbytesdel som passerat bågbesiktningen) skall bågskytten tillåtas att skjuta de resterande pilarna efter rondens slut med ett maximum
av 3 serier om 5 pilar (15 pilar).
En bågskytt tillåts endast ett materialfel per rond.
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4. Poängberäkning
a. Poängberäkningen är 5, 4, 3, 2, 1 från riktpunkten och ut.
b. Bevittnad pil som studsar ur eller pilar som går helt igenom poängzon på tavlan får
bågskytten tillåtas att skjuta en annan pil.
c. Träffar på fel tavla protokollförs som bom.
d. Om pil tappas när en bågskytt är i färd att skjuta, får annan pil skjutas istället för den
tappade om den tappade ligger inom 10 fot (3,3 m) från skjutlinjen.
e. Om en skytt skjuter mer än 5 pilar per serie, får endast de 5 pilarna som har lägsta
poängen räknas.
f. Om en skytt skjuter mindre än 5 pilar i en serie, får återstående pilar skjuta, om misstaget upptäcks innan serien officiellt är slut. Annars blir de protokollförda som bommar.
g. När första standard ronden har skjutits färdigt skall paret bågskyttar byta positioner.
Bågskyttarna som sköt först skall skjuta sist och de som sköt på vänster tapet skall
skjuta på höger och vice versa. Det är bågskyttens ansvar att flytta sin tapet till den
ändrade positionen. Tapeterna får inte flyttas efter att den andra standard ronden
skjutits.
h. I fall där det finns 2 tapeter är placerade över och under varandra, skall det paret
bågskyttar som skjuter först skjuta på de nedre tapeterna.
Artikel VI - Banlayout för alla utomhustävlingar
A. Banföreskrifter.
När en bana skall anläggas, skall följande punkter följas:
1. Avstånden skall vara dem som är angivna för den rond som ska skjutas.
2. Alla avstånd skall vara exakt inom 6 tum; Avståndet till målet är distansens från skyttens sida av pålen till målets centrum.
3. Alla buttar måste vara stabila, så att de inte kan vältas omkull.
4. Pilbanan måste vara fri, så att pilarna inte träffar lövverk eller kvistar.
5. Alla skyttar oavsett längd skall kunna se hela målet.
6. Gångstig får aldrig passera bakom någon butt, det föredras att gångstig ska lämna
måltavlan i sådan vinkel, att patrullen snarast möjligen lämnar skjutriktningen.
Gångstigar och pilvägar skall vara tydligt markerade med vägvisningsskyltar.
7. Buttarna måste placeras så att bommande pilar inte utsätter någon annan patrull för
fara. Balar och buttar får inte släppa igenom någon pil, eller vara förstärkta med något
material som kan skada pilarna eller orsaka studsar.
8. En inskjutningsbana skall tillhandahållas med två buttar för varje avstånd. Tapeter
skall passa för kommande rond.
En separat inskjutningsbana om 5 mål skall tillhandahållas för CUB med tapeter passande för kommande rond.
Inskjutningsbanan skall vara färdig att användas tre heldagar före tävlingens första
rond och skall vara tillgänglig under hela tävlingen. Tävlingsledningen bör begränsa
användandet av inskjutningsbanan till tider utanför aktiva tävlingstider.
Inskjutningsbanansvarig(a) skall vara i tjänst.
B. Säkerhetsföreskrifter.
1. Ingen bana skall godkännas förrän alla säkerhetsrisker, enligt bedömande av Tävlingsledaren, Banchefen och banansvariga, är avlägsnade; banor som är besiktade
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och godkända och ett nödvändigt besiktningsformulär använts, som en del av kvalitetsstyrningsplan, och att dessa formulär är korrekt ifyllda och undertecknade av IFAA
Viceordförande eller dennes representant. Ingen bana skall godkännas innan alla säkerhetsrisker enligt baninspektörens åsikt har avlägsnats.
2. Om en tavelbutt är placerad så att någon stig, butt, väg eller byggnad befinner sig
bakom det inom ett orimligt håll, måste butten förses med ett riktigt pilstopp.
3. Övningsområdet måste vara placerat så att ingen stig eller väg passerar bakom buttarna.
4. Det är nödvändigt med ett minimum av 25 fot (8 meter) avstånd mellan varje gång eller skjutväg parallell men någon annan skjutväg. Detta minimum tillåter toleranser beroende av terräng och skjutavstånd, men avståndet måste vara helt riskfritt.
C. Godkännande och procedur
1. Banor som är ämnade att användas för IFAA sanktionerade tävlingar skall inspekteras
och godkännas årligen. Inga förändringar tillåts utan en föranmälan till bankaptenen.
2. Vid ett IFAA världs eller regionalt mästerskap, eller annan speciell tävling godkänd av
IFAA, fordrar IFAA:s godkännande. Officiellt godkännande erhålls av IFAA:s vice ordförande eller av dennes representant.
3. För alla andra IFAA sanktionerade tävlingar skall banorna godkännas av den aktuella
nationens nationsrepresentant och skall enbart gälla för den tävlingen ifråga.
4. IFAA godkännande procedur skall begränsas till godkännande av kvalitetsstyrningsplanen och förenliga dokument och bemött signering av IFAA viceordförande.

Artikel VII - Resultatföring och Klassificering.
A. Resultatnotering.
1. Varje medlemsnation skall adoptera ett system som korrekt visar bågskyttarnas resultat på en officiell IFAA rond. Endast resultat skjutna i tävlingar under IFAA tävlingsregler får noteras.
2. Uppnådda resultat skall noteras på ett officiellt resultat/klassningskort, som inkluderar
datum, typ av rond och signerad av tävlingsledaren.
3. Resultat uppnådda på en 28 måls Field eller Hunterrond eller alternativt på en rond
bestående av 1x14 mål Field kombinerad med en 1x14 måls Hunter standard bana
skall användas för bågskyttens klassificering.
4. Vid alla tävlingar sanktionerade av IFAA, skall varje bågskytt ha sitt officiella klassningskort tillgängligt vid registreringen så att tävlingsledningen kan försäkra sig om att
bågskytten har gott anseende hos sin medlemsnation och att denne kan få rätt klassning.
5. En bågskytt får inte delta i en IFAA sanktionerad tävling utan ett officiellt resultat/klassningskort.
6. IFAA världsmästerskap skall användas till grund för världsrankinglista.
B. Klasser
1. I skjutstilarna Barebow, Fristil, Fristil Unlimited, är klassgränserna för seniorer, unga
seniorer herrar och damer såväl som juniorer pojkar och flickor, baserad på en 28målsrond, enligt följande:
Klass

Fristil Limited

Fristil Unlimited

Barebow

A
B
C

450 +
350 - 449
0 - 349

500 +
400 - 499
0 - 399

400 +
300 - 399
0 - 299
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2. I skjutstilarna Bowhunter, Bowhunter Limited, Bowhunter Unlimited, är klassgränserna
för seniorer, unga seniorer herrar och damer såväl som juniorer pojkar och flickor, baserad på en 28-målsrond, enligt följande:
Klass

Bowhunter
Limited

Bowhunter
Unlimited

Bowhunter

A
B
C

450 +
350 - 499
0 - 349

475 +
325-474
0 - 324

375 +
225 - 374
0 - 224

3. I skjutstilarna Långbåge och Traditionell Rekurv är klassgränserna för seniorer, unga
seniorer herrar och damer såväl som juniorer pojkar och flickor, baserad på 28 måls
rond enligt följande:
Traditionell
Klass
Långbåge
Rekurv
A
250 +
375 +
B
150 - 249
225 - 374
C
0 - 149
0 - 224
4. Vid världsmästerskap och regionala mästerskap och andra tävlingar sanktionerade av
IFAA, skall klassindelningen överensstämma med denna paragraf.
5. Det ska inte finnas några klasser för Veteraner och Cub.
6. Vid sanktionerade IFAA tävlingar och/eller medlemsförbund, inom den nationen, skall
klassindelningen vara i överensstämmelse med det förbundets regler.
C. Klassning.
För världs och regionala tävlingar, samt andra tävlingar sanktionerade av IFAA. Skall tävlingsledaren eller för ändamålet tilldelad person följa procedur fastslagen i denna paragraf, för att avgöra bågskyttens klass:
1. Klassningen av en båskytt skall bestämmas av de två högsta resultaten skjutna inom
en tolvmånadsperiod omedelbart föregående tävlingen.
2. I fall det inte finns två resultat skjutna i samma klass-resultat-tidsomfång inom
tolvmånadsperioden omedelbart föregående tävlingen, skall tidsgränsen utökas till
tre resultat är erhållna. De två högsta resultaten inom samma klass-resultattidsomfång skall bestämma bågskyttens kalssning. Ingen hänsyn skall tas till resultat
äldre än 24 månader före tävlingen.
3. Klassningen görs inom skjutstil. En skytt som skjuter mer än en skjutstil kan ha mer
än en klassning. I fall där bågskytten byter skjutstil skall en ny tidsgräns för klassning
starta från det datum första resultat är noterat.
4. En bågskytt som har otillräckligt antal resultat noterade skall tävla i den högsta
tävlingsklassen i sin stil, som finns representerad på aktuell tävling.
5. En bågskytt skall bli omklassad till en högre klass om denne har erhållit två resultat
inom den högre klassens poängområde inom en tolvmånaders period räknat från
datumet det första högre resultatet skjutits. Dneea klassningsprocess skall upprepas
tills bågskytten uppnått klassning i A-klassen.
6. En bågskytt skall omklassas till en lägre klass om denne skjutit konsekventa resultat
inom den lägre klassens poänggränser inom en period av inte mer än tolv månader,
räknat från det datum första resultatet noterats som skall användas för omklassning.
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D. Klarifiering:
1. En bågskytt i FU skjuitstilen har två högsta resultat som är 505 och 512 inom
tolvmånadersperioden före tävlingen. Dessa är båda över 499 och därför skall
bågskytten klass i A-klassen.
2. En bågskytt i FU skjutstilen har två högsta resultat som är 480 och 475 inom
tolvmånadersperioden före tävlingen. Dessa är båda mellan 400 och 499 och
däför skall bågskytten klass i B-klassen.
3. En bågskytt i FU skjutstilen har inte skjutit inom sex månader före en tävling, men
inom den föregående tolvmånaders perioden innan sista resultat (18 månader före
tävlingen) skjutit två högsta resultat som är 505 och 512. Tidspannet är mindre än
24 månader varvid båda resultaten skall medräknas. Dessa är båda över 499 och
därför skall bågskytten klass i A-klassen.
4. En bågskytt i FU skjutstilen har inte skjutit på 23 månader inan tävlingen och har
bara ett resultat på 480 poäng, alla andra resultat är äldre än 24 månader och kan
inte medräknas. Eftersom denne bara har ett gilltigt resultat skall bågskytten
klassas i A-klassen.
5. En bågskytt i FU skjutstilen har två högsta resultat : 480 och 502. Eftersom denne
inte har uppnått två reultat inom samma klass skall placeras i högsta klassen som
är representerad på den tävlingen. Under tävlingen skjuter han 504 och has två
högsta resultat är nu 502 och 504 inom den senaste tolmånadersperioden. Är
denne nu omklassad till en A-klass skytt efter tävlingen.
Eter 504 skjuter denne 489, 497, 476 över de kommande fem månaderna efter
omklassningen stannar denne i A-klassen för ytterligare en 7 månadrs period.
Klassningen gäller för en tolvmånadersperiod och endast efter att denna period är
över kan bågskytten återgå till B-klassen.
6. En bågskytt i FU skjutstilen är klassad i A-klassen. Sex månader innan tävlingen
har denne bytt till BBR och har skjutit två högsta resultat som är 325 och 346.
Bågskytten är klassad i B-klassen så länge han skjuter i den skjutstilen. Det är
möjligt att en bågskytt skjuter A-klass resultat i en skjutstil och B-klass resultat i en
annan skjutstil.

Artikel VIII - UngSenior
A.
B.
C.
D.

En Ung-Senior division har etablerats för bågskyttar i åldrarna sjutton (17) och arton (18)
år.
Ung-Senior skall skjuta samma avstånd som Senior divisonen.
Ung-Senior divisionen skall vara berättigad för priser på samma villkor som seniorer.
Ung-Senior skall tillåtas tävla i Långbåge, Traditionell rekurvbåge, Rekurv Barebow, Rekurv Bowhunter och Rekurv Fristil Limited skjutstilarna. Compound bågar tillåts i
Bowhunter, Bowhunter Limited, Bowhunter Unlimited, Barebow, Fristil Limited och Fristil
Unlimited skjutstilarna.

Artikel IX - Junior
A.
B.
C.

En junior division har etablerats för bågskyttar i åldrarna mellan tretton (13) och sexton
(16) år.
Juniorer skjuter från samma skjutpålar som seniorer, upp till max 50 yards. Juniorpålarna
skall vara blåmålade.
En junior som valt att skjuta i Ung-Senior skjutklass, med skriftlig tillåtelse av målsman
men tillåts därefter inte att återgå till junior.
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D.
E.

Junior divisionen skall vara berättigad för priser på samma villkor som seniorer.
Juniorer skall tillåtas tävla i Långbåge, Traditionell rekurvbåge, Rekurv Barebow, Rekurv
Bowhunter och Rekurv Fristil Limited skjutstilarna. Compound bågar tillåts i Bowhunter,
Bowhunter Limited, Bowhunter Unlimited, Barebow, Fristil Limited och Fristil Unlimited
skjutstilarna.

Artikel X - Cub
A.
B.
C.
D.
E.

En Cub division är etablerad för bågskyttar som är under en ålder av tretton (13) år.
En Cub får välja att skjuta i juniorskjutstill, med skriftlig tillåtelse av målsman, men tillåts
därefter inte att återgå till Cub.
Cub avståndens skjutpålar skall vara svarta.
Cub divisionen skall indelas i flickor och pojkar. Men ingen klassindelning därutöver.
Cub skall tillåtas tävla i Långbåge, Traditionell rekurvbåge, Rekurv Barebow, Rekurv
Bowhunter och Rekurv Fristil Limited skjutstilarna. Compound bågar tillåts i Barebow,
Fristil Limited och Fristil Unlimited skjutstilarna.
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IFAA Turneringsregler
IFAA World Field Archery Championship (WFAC) regler
A. Varaktighet
WFAC skall hållas under fem (5) på varandra efterföljande dagar.
B. Ansökan
Ansökan från en medlemsnation skall ske i enlighet med IFAA stadgar.
C. Ansvariga
Turneringsansvariga skall utses enligt Artikel (§) VI G i stadgarna för varje tävling.
D. Format
Formatet för WFAC skall bestå av:
Dag 1
- Öppningsceremoni
Dag 2
- WFAC Fieldrond
Dag 3
- WFAC Hunterrond
Dag 4
- WFAC Animalrond
Dag 5
- WFAC Fieldrond
Dag 6
- WFAC Hunterrond
Dag 6
Prisutdelningsceremoni och frivillig Bankett/Middag.
eller
- Överlämning av IFAA Flaggan till nästa WFAC arrangör
Dag 7
Avslutningsceremoni
E. Specifika WFAC regler
1. Generella regler
De generella för Turneringsansvariga, Protestkommitté, Teknisk kontroll, Officiella
ronder, Tavlor, Utrustning, Skjutstilar och divisioner, Klassning, Skjutavstånd, Positioner och resultatföring och såväl Försäkring, Skall vara i enlighet med de regler
som finns i Stadgarna och Policyn.
2. Tapeter
Enbart officiella IFAA-godkända Field, Hunter och Animaltapeter får användas.
3. Skjutavstånd
a. Skjutavstånden för WFAC skall vara märkta (kända).
b. Varje skjutavstånd skall markeras med två (2) skjutpålar.
c. Varje mål på banan skall ha en anslagstavla för skjutpositionen.
d. Denna tavla skall innehålla följande information:
i. Målets nummer
ii. Avstånd
iii. En bild som visar relevant animaltapet med ”Hjärtringens” position.
4. Optiska riktmedel
Optiska riktmedel är tillåtna.
5. Lika resultat vid medalj
Vid händelse av lika resultat för någon medalj skall bågskyttana som berörs åtskiljas med en särskjutning över tre Field mål (fyra pilar per mål) uppsatt på övningsbanans 50 Yardsmål. Tapeten på första ronden skall vara 65 cm, på andra ronden
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skall vara 35 cm och på tredje ronden skall vara 35 cm. Om det fortfarande är lika
resultat efter dessa tre ronder skall särskjutningen fortsätta med en enkelpils ”plötslig död” på 35 cm tapeten.
6. Nationernas mästare
Regler för IFAA Nationernas mästare tävling som med WFAC är specificerade I policy sektionen av IFAA regelbok.
F. WFAC officiella ronder
1. WFAC Fieldrond
a. Tapeter
Papperstapeter specificerade för Fieldronden enligt partikel V (A2) i stadgarna.
b. Rond
Ronden skall bestå av 2 standard Field enheter som kombineras at bilda en
bana med mål 1 till 28.
c. Skjutpositioner
Skjutpositionerna skall vara de som definieras under artikel V (A1) i stadgarna.
Skjutpålar skall vara de som definieras under artikel V (A3) i stadgarna
d. Resultatföring
Resultatföringen skall vara som definieras i artikel V (A2) i stadgarna.
2. WFAC Hunterrond
a. Tapeter
Papperstapeter specificerade för Hunterronden enligt artikel V (B2) i stadgarna.
b. Rond
Ronden skall bestå av 2 standard Hunter enheter som kombineras at bilda en
bana med mål 1 till 28.
c. Skjutpositioner
Skjutpositionerna skall vara de som definieras under paragraf V (B1) i stadgarna.
Skjutpålar skall vara de som definieras under paragraf V (B3) i stadgarna
d. Resultatföring
Resultatföringen skall vara som definieras i paragraf V (B2) i stadgarna.
3. WFAC Animalrond märkta avstånd
a. Tapeter
Papperstapeter specificerade för Animalronden märkta avstånd enligt artikel V
(C2) i stadgarna.
b. Rond
Ronden skall bestå av 2 standard Animal enheter som kombineras at bilda en
bana med mål 1 till 28.
c. Skjutpositioner
Skjutpositionerna skall vara de som definieras under paragraf V (C1) i stadgarna.
Skjutpålar skall vara de som definieras under paragraf V (C3) i stadgarna
G. Resultatföring
Resultatföringen skall vara som definieras i paragraf V (C2) i stadgarna.
H. Ban Layout krav
Alla relevanta krav för banlayout som definieras i paragraf VI i stadgarna skall tillämpas.
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IFAA World BowHunter Championship (WBHC) regler
A. Varaktighet
WBHC skall skjutas under fyra (4) på varandra efterföljande dagar.
En femte dag kan tillåtas som en ytterligare mästerkapsdag om antalet deltagare motiverar det.
B. Ansökan
Ansökan från en medlemsnation att arrangera WBHC skall ske i enlighet med IFAA
stadgar.
C. Ansvariga
Turneringsansvariga skall utses enligt Artikel (§) IV G i stadgarna för varje tävling.
D. Format
Formatet för WBHC skall bestå av följande 28 målsronder:
2 IFAA omärkta Animalronder
- 3 pilsrond
1 IFAA 3-D standard rond
- 2 pilsrond
1 IFAA 3-d Jaktrond
- 1 pilsrond
Ronderna får skjutas i vilken som helst ordning
E. Specifika WBHC regler
1. Generella regler
De generella för Turneringsansvariga, Protestkommitté, Teknisk kontroll, Officiella
ronder, Tavlor, Utrustning, Skjutstilar och divisioner, Klassning, Skjutavstånd, Positioner och resultatföring och såväl Försäkring, Skall vara i enlighet med de regler som
finns i Stadgarna och Policyn, om inte specifika regler framkomer nedan.
2. Tapeter
Två mål (pappers eller 3D) är nödvändiga om avståndet mellan målet och Senioravståndspinnen är lika med eller mindre än 35 yards.
a. Mål med papperstapet
Papperstapeter skall vara de som är erkända av IFAA och godkännas av IFAA
Viceordförande.
Dessa skall ha hjärt- och skadezonerna lika som föreskrivs i IFAA stadgar för
Animalrond med märkta avstånd.
b. 3D mål
Endast mål som är i enlighet med IFAA regelbok och som är accepterade av IFAA
får användas
3. Skjutavstånd
a. Skjutavstånden för WBHC skall vara omärkta (okända).
b. Varje mål på banan skall ha en anslagstavla för skjutpositionen.
Denna tavla skall innehålla följande information:
i. Målets nummer
ii. Tapetstorlek (Grupp 1, 2,3 eller 4) eller 3D målstorlek (Grupp 1, 2, 3 eller
4), vilken som är aktuell.
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iii. En bild som visar relevant animaltapet som klart visar ”Hjärtzonens” och
”Vitala zonens” position.
c. Varje skjutavstånd skall markeras med 2 skjutpålar
4. Utrustning
Utrustningen för alla skjutstilarskall vara det som är föreskrivna i de generella reglerna beroende av:
a. Pilarna överensstämmer med Stadgarnas paragraf V C4.
b. Bågkoger är tillåtet i alla skjutstilar om deras fästsystem inte syns i bågfönstret.
NOT; Turneringsregel inte en skjutstilsregel.
c. Optisk utrustning är tillåten i enlighet med Stadgarnas paragraf IV H 2m.
d. Byte av utrustning under turneringen:
i Byta av utrusningsdel som innebär byte av skjutstil i syfte att förenkla skjutningen i en eller annan rond är inte tillåtet.
ii En bågskytt måste tävla och avsluta tävlingen med samma utrustning som
denna startat med, förutom vid händelse av materialfel.
iii Dragstyrkan får inte justeras under någon rond av tävlingen
NOT; Turneringsregel inte en skjutstilsregel.
5. Diverse skjutregler
a. En Pro-Am prispenning division skall inkluderas i stället för standard Pro divisionen.
b. Ingen tävlande eller annan person som inte är officiellt förknippad med tävlingen
får inte tillåtas att inspektera Bowhunter banorna före skjutningen.
c. Ingen person får följa med en patrull ut på banorna som inte är en tävlande tilldelad den patrullen (Inga gäster). Arrangören kan tillåta personer på banorna som
funktionärer och media.
d. Diskussioner om målavstånd mellan tävlande eller någon form av avståndsavslöjande är strängt förbudet och kan resultera i diskvalificering.
e. En bågskytt tillåts att använda sina personliga noter, som siktesinställning etc. på
banorna. Dock är det strängt förbudet att göra tilläggsnoteringar som på något reflekterar skjutförhållanden, avstånd m.m. och som kan användas till att hjälpa någon annan tävlande kan resultera i diskvalificering.
f. Ingen patrullmedlem (eller medlem i annan patrull) får gå framåt från skjutpålen
innan alla medlemmar i patrullen skjutit sina pilar från den skjutpålen.
I fall där en bågskytt behöver skjuta en andra eller tredje pil måste denne göra det
innan nästa bågskytt(ar) går fram till första skjutpålen.
Not: En bågskytt måste skjuta all sina pilar som behövs innan denne lämnar skjutpålen(arna) och lämnar plats för nästa bågskytt i patrullen.
g. Inom patrullen skall de två första skjut först på första målet och de nästa två bågskyttarna skjuta först vid andra målet och så vidare genom hela ronden.
Denna turordning kan behöva modivieras beroende av antalet båkskyttar i en
patrull och antalet som kan skjuta samtidigt vid ett givet mål.
h. Där det finns ett val mellan två måltavlor skall den bågskytt som skjuter från den
vänstra skjutpålen skjuta på den vänstra tavlan och den högra bågskytten skjuta
på höger tavla.
i. I händelse av lika resultat för någon medalj skal en särskjutning arrangeras mellan
de berörda bågskyttarna över tre 3D mål (2 pilar per mål) på inskjutningsbanan på
”grupp 1” avstånd. Målet för första ronden skall vara en ”Grupp 1” figur, det för
andra ronden skall var en ”Grupp 2” figur och det för tredje ronden skall vara en
”Grupp 3” figur. Om det fortfarande är lika resultat skall särskjutningen fortsätta
med enkelpils ”plötslig död” på grupp 3 målet, som skall flyttas längre bort för varje
pil.
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F. WBHC officiella ronder
1. IFAA omärkt animalrond (3 pilar)
a. Tapeter
Antingen papperstapeter eller 3D figurer kan användas. De två typerna får inte
mixas på en och samma bana.
Tävlingsarrangören måste nominera vilken typ av mål som skall användas i
sin ansökan.
b. Standardrond
Som specificeras i stadgarna för IFAA omärkt animalrond.
c. Skjutpositioner
Som specificeras i stadgarna för IFAA omärkt animalrond.
d. Resultatföring
Som specificeras i stadgarna för märkt animalrond.
I fall 3D figurer används för denna rond skall ”spot” och ”vitalzon” kombineras
till en zon och kallas hjärtzon.
2. IFAA 3D standard rond
a. Tapeter
Figurer specificerade i stadgarna för IFAA 3D standardrond skall användas
b. Rond
Som specificeras i stadgardan dör IFAA 3D standardrond.
c. Skjutpositioner
Som specificeras i stadgardan dör IFAA 3D standardrond.
d. Resultatföring
Som specificeras i stadgardan dör IFAA 3D standardrond.
3. IFAA 3D jaktrond
a. Tapeter
Figurer specificerade i stadgarna för IFAA 3D jaktrond skall användas
b. Rond
Som specificeras i stadgardan dör IFAA 3D jaktrond.
c. Skjutpositioner
Som specificeras i stadgardan dör IFAA 3D jaktrond.
d. Resultatföring
Som specificeras i stadgardan dör IFAA 3D jaktrond.
G. Banlayout krav
1. Krav på banlayout
Alla relevanta krav för banlayout definierade i IFAA stadgar paragraf VI skall
gälla.
2. Banlayout.
Vid layout eller utsättning av en Bowhunterbana måste följande punkter följas;
a. Banan skall sättas ut för endast en singel rond för varje turneringsdag.
Det är inte tillåtet att sätta ut flera ronder på en bana för samma dag.
b. Avstånden skall vara de som är avsedda för den individuella ronden eller delar
av rond som används.
c. Alla tavelbuttar måste vara stabila utan någon vältningsrisk. 3D figurer skall
vara fristående och säkert förankrade.
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d. Alla tävlande oavsett längd måste ha klart kunna se hela målet. Vid anläggande av en bana enbart för CUB skall hänsyn tas till den kortare längden på
de tävlande.
e. Skjutbanor, areor, etc. behöver inte hållas på samma nivå som en fältbana.
Med andra ord mål kan placeras inom en rimligt representativ area av naturlig
växtlighet. Målen behöver inte avsiktligt placeras i ett dunkelt synfält. När man
realiserar att en del jägare gärna vill ta ett svårare skott, arrangören behöver
inte acceptera detta som en norm. Vi representerar en representativ och tävlingsvänlig rond, och inte bygga en hinderbana för att testa akrobatiska färdigheter. En grad av svårigheter är tillåten, blandad med en balans med hänsyn
till den medelmåttliga och icke jagande bågskytten. Alla bågskyttar måste
kunna se målet helt klart. Hela poäng fältet behöver inte vara dolt
3. Målets position.
3D figuren skall placeras med poängområdet riktat rakt mot bågskytten. För grupp
1 och 2 figurer, kan figuren placeras något vinklad emot eller bort från skytten; hur
som helst en sådan vinkel får inte vara större än 15 grader (m.a.o. en riktning
emot eller bort från bågskytten).
Uppförs eller nedförs mål skall inte överstiga 45 grader.
En tavelbutt (en butt där IFAA papperstapeter sätts upp för andra IFAA ronder) får
inte ställas upp med en fristående 3D figur. För att försäkra sig mot minimal pilskada och/eller pilförlust, ett back-stopp antingen naturellt eller tillverkat skall förses på varje mål enligt följande;
Ett minimalt avstånd av 10 yards skall finnas mellan målet och back-stoppet.
Ett naturligt back-stopp skall vara i naturell terräng och vara fri, så lång som praktiskt möjligt, från stenar och klippor.
Ett alternativ till naturligt back-stopp är tillverkat av utskuren matta, nät eller annat
praktiskt material, som kan hängas upp i två lager. Det första lagret skall röra sig
med träffen med följd, ide flesta fall, att pilen ramlar ner på marken. Vid enstaka
händelser där pilen passerar igenom det första lagret, skall det andra lagret, med
dämpad pilhastighet till följd av passagen genom det första lagret, stoppa pilen.
Matten, nätet eller annat användbart material kan hängas upp mellan träd, eller
över ett tillverkat stativ, med lagren placerade 2 fot isär, Höjden på den upphängda mattan skall vara åtminstone 8 fot från marken, med mattan som når ner
till marken och löst förankrad så att den fortfarande kan röra sig vid pilträff. Backstoppet kan vara kamouflerat, där det är möjligt, för att smälta in i terrängen.
4. Skjutning från trädplattform
Inga kommersiella eller hemmagjorda aktuella trädplattformar får användas.
Skjutning från trädstativ skall simuleras genom att använda en skjutplattorm.
5. Skjutplattormar
Skjutplattformar kan användas för att simulera trädstativ. När används måste
skjutplattormen vara stabil och gedigen så att den inte ger upphov till säkerhetsrisker för bågskytt som skall använda den. Skjutplattformen måste byggas stor
nog att två bågskyttar, oavsett storlek, enkelt får plats på denna samtidigt.
Även om det är rekommenderats att endast en bågskytt åt gången tillåts använda
plattformen; säkert inte mer än två.
Plattformen måste byggas så att den har säker och enkelt tillträde. Trappsteg
måste vara stabila, gedigna och ge en möjlighet att användas på ett säkert sätt av
tävlande bågskytt. En ledstång skall monteras i de flesta fall för hjälp att montera
trappstegen. Ingen stege eller annan elementär anordning kan accepteras för att
ge tillträde till upprest plattform.
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Ett räcke minst 3 fot högt måste omge den aktuella uppresta plattformen förutom
utrymme som behövs för tillgänglighet till trappan.
Skjutplattform som inte anses säker vid IFAA inspektionen får inte användas och
skjutpositionerna skall flyttas ner till marken.
NOT: Plattform som byggs mot en bergsida får tillåtas rak tillträde från målstigen. I
dessa fall kan nödvändigheten att använda trappa slopas.
Tävlingsarrangören skall tänka på att syftet med en plattform är att ge ett upphöjt
skjutläge, som simulera ett trädstativ skott, och är inte avsedd att bygga en hinderbana.

IFAA World Indoor Archery Championship (WIAC) regler
A. Varaktighet
WIAC skall bestå av tre stycken standard inomhusronder och hållas på tre (3) av
varandra efterföljande dagar.
B. Ansökan
Ansökan från en medlemsnation att arrangera WIAC skall ske i enlighet med IFAA
stadgar.
C. Ansvariga
Turneringsansvariga skall utses enligt Artikel (§) IV G i stadgarna för varje tävling.
D. Format
Formatet för WIAC skall vara:
Kvällen före dag 1
Dag 1
Dag 2

-

Dag 3

Öppningsceremoni
En IFAA inomhusrond
En IFAA inomhusrond
En IFAA inomhusrond
Prisutdelningsceremoni

På dag 2 eller 3 av WIAC kan en Flint Indoor rond skjutas istället för IFAA inomhusrond.
Valet att skjuta en Flint Indoor rond skall ligga hos WIAC värden som skall deklarera
detta val vid ansökan av tävlingen.
E. Specifika WIAC regler
1. Generella regler
De generella för Turneringsansvariga, Protestkommitté, Teknisk kontroll, Officiella
ronder, Tavlor, Utrustning, Skjutstilar och divisioner, Klassning, Skjutavstånd, Positioner och resultatföring och såväl Försäkring, Skall vara i enlighet med de regler som
finns i Stadgarna och Policyn är applicerbara.
2. Optiska riktmedel
Optiska riktmedel är tillåtna
3. Proffs division
En proffs division i enlighet med Paragraf IV F. i stadgarna skall tillåtas.
4. Lika resultat för ett pris
Vid händelse av lika resultat för något pris, skall berörda bågskyttar bryta det lika resultatet genom en skärskjutning över tre serier. Om resultatet är lika efter särskjut63
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ningen skall bågskytten med flest antal ”X” träffar vinna dödläget. Om antalet ”X” träffar också är lika skall de fortsätta att skjuta en enkelpils ”plötslig död”. Pilen närmast
tavlans centrum skall vara den vinnande pilen.
5. Standard Inomhusrond
a. Regler för Standard Inomhusrond skall vara enligt paragraf V (J) i stadgarna.
b. En bågskytt får välja antingen en enkelspott eller en femspotts tapet. Tapet får
inte bytas under pågående rond.
c. Tapetens centrum får inte vara mindre än 30 tum ovanför golvet.
6. Flint Indoor rond
a. Flint Indoor rondens regler skall var enligt paragraf V (I) i stadgarna
b. En rond skall bestå av 2 standard enheter som vardera går över 7 st. 4 pilsserier.
(Totalt 56 pilar)
c. Det skall vara en 15 minuters rast mellan de två standardenheterna.
d. En bågskytt får välja antingen en enkelspott 35 cm tapet (50 cm för Cub) och fyra
20 cm tapeter (enkelspott 35 cm för Cub). Uppsatta enligt figur 1 eller fyra 21 cm
tapeter (med 2 innerringar av en 35 cm tapet) och fyra 20 cm tapeter uppsatta
enlig figur 2. Valet av tavla ligger på Bågskytten vid start av den första enheten
och får inte bytas under ronden.
e. För tapeter föreställande fyra tapeter, skall en pil skjutas i varje tavla i valfri ordning. Om mer än en pils skjutits på samma tavla skall endast pilen med lägsta
värdet räknas.
f. Pilar utanför tavlan räknas inte.
g. Skjutlinjerna skall läggas enligt vad som visas på figuren.
Efter att första standard enheten skall bågskyttarna byta skjutlinje på samma but
för den andra standard enheten: Bågskytt i linje ”A” skall flytta till linje ”B” och
bågskytt på linje ”B” skall flytta till Linje ”A”.
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Inomhus Flint layout

World Indoor Archery Mail Match (WIAMM)
WIAMM är klassificerad som en världstävling för att främja bågskytt. IFAA kommer inte att
utöva någon strikt kontroll över reglerna utan litar på de individuellas och klubbarnas integritet, att insända resultat är de aktuella resultat som har skjutits.
WIAMM resultat kvalificerar därmed inte till IFAA Världs eller Regionala rekord.
A. Varaktighet
WIAMM skall vara världsomfattande korrespondens serie under månaderna januari,
februari och mars varje år.
B. Deltagande
Alla icke professionella bågskyttar tillåts delta i WIAMM
C. Format
WIAMM skall bestå av tre inomhusronder
En rond skall skickas in varje månad.
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Verkställande not: En bågskytt kan skjuta flera ronder vardera månaden men endast
resultat på en rond skall skickas in.
D. Speciella regler för WIAMM
1. WIAMM skall utföras enligt reglerna för IFAA inomhusrond.
2. Resultat skall skickas in till den internationella resultatförararen enligt den förekommande officiella IFAA publiceringen.
3. Resultat skjutna på nominerade eller officiella inomhustävlingar under den föreskrivna perioden får användas.
4. Om inomhusmöjligheter saknas får WIAMM skjutas utomhus.
5. Cub ska endast skjuta 10 yards.

World Outdoor Flint Archery Mail Match (WOFAMM)
WOFAMM är klassificerad som en världstävling för att främja bågskytt. IFAA kommer inte
att utöva någon strikt kontroll över reglerna utan litar på de individuellas och klubbarnas integritet, att insända resultat är de aktuella resultat som har skjutits.
WIAMM resultat kvalificerar därmed inte till IFAA Världs eller Regionala rekord.
A. Varaktighet
WOFAMM skall vara världsomfattande korrespondens serie under månaderna juli, augusti och september varje år.
B. Deltagande
Alla icke professionella bågskyttar tillåts delta i WOFAMM.
Verkställande not: Bågskytt behöver inte vara medlem i ett IFAA förbund
C. Format
WOFAMM skall bestå av tre utomhus Flintronder
En rond skall skickas in varje månad.
Verkställande not: En bågskytt kan skjuta flera ronder vardera månaden men endast
resultat på en rond skall skickas in.
Bågskyttar har möjlighet till banvariationer
1. Samma format som Flint Inomhusrond där bågskyttar skjuter på samma skjutlinje. En
rond skall bestå av två standardenheter (2x7 mål).
2. Utsatt som en 7 måls Field bana. Skjutavstånden skall skjutas i samma ordning som i
Flint inomhusronden, med ett specifikt avstånd för varje mål. En rond skall bestå av
två standard enheter. Men att kombinera två standardenheter för att få till en bana
om 14 mål är också tillåten
D. Speciella regler för WOFAMM
1. WOFAMM är ingen officiell IFAA rond, men är medtagen för att skapa intresse för utomhusskytte och ge bågskyttar möjlighet att få erfarenhet av fältbågskytte och variationer på skjutavstånd som skjut från korta avstånd.
2. WOFAMM skall utföras enligt reglerna för IFAA Flint inomhusronden.
3. Poängräkning skall vara samma som för ”Field” ronden.
4. Resultat skall skickas in till den internationella resultatförararen enligt den förekommande officiella IFAA publiceringen.
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IFAA Policy
Artikel 1 – Ansökningsprocedur för ett världsmästerskap.
A. World Field Archery Championship.
1. En ansökan för att vara värdnation för ett World Field Archery Championship (WFAC)
skall vara sekreteraren tillhanda senast 90 dagar före världsnämndens möte.
2. En ansökan kan göras för ett mästerskap som är mer än fyra år från värdsnämndens
möte direkt efter det att ansökan har gjorts.
3. En ansökan som gjorts fyra år före tävlingen skall vara bindande och lyder under Artikel
II C i stadgarna.
4. Med ansökan skall medfölja generell information om tävlingen, regionen som tävlingen
skall hållas så väl som generell turistinformation.
5. Ansökan skall även inkludera information om arrangörens(ernas) erfarenhet som ska stå
värd för tävlingen såväl som vilken typ av tavelbuttar eller tapeter som skall användas
och en indikation om anmälningsavgiftens storlek.
6. I fall där det finns mer än en ansökan skall världsnämnden besluta om en prioriterad ansökan och en andrahands ansökan.
7. Världsnämndens beslut om vem som skall arrangera tävlingen skall baseras på öppen
omröstning av de medlemmar som är närvarande och skall baseras på enkel majoritet. I
händelse om det finns fler än två ansökningar skall omröstningsprocessen upprepas med
att ansökan som har lägst antal röster faller och tills att endast två ansökningar finns kvar
för beslut om den vinnande ansökan och andrahands ansökan.
8. Två år före det att tävlingen skall hållas skall en slutgiltig presentation med tävlingsbroschyr med slutgiltiga detaljer om tävlingen, regionen i vilken den skall hållas, typ av terräng, turistinformation m.m. Såväl som anmälningsavgift för de olika åldersklasserna.
Denna presentation skall göras personligen av någon som har kännedom om tävlingens
organisation.
9. Om den prioriterade arrangören inte gör en personlig presentation eller lämnar en oacceptabel presentation i världsnämndens anseende, skall andrahands ansökan övervägas
istället för den prioriterade ansökan.
10. Anmälningsavgiften skall täcka de aktuella kostnaderna för arrangemanget. D.v.s. kostnader för annonsering, utsättning, underhåll och nedtagning av banorna, material, administration och öppningsceremoni. Kostnader som relateras till extra aktiviteter utanför tävlingstimmarna, minnesattiraljer (skjortor, märken, pins) och bankett/prisutdelnings ceremoni skall vara separat betalbara. Speciella rabattpaket och andra så kallade förmåner
som getts av lokala myndigheter och handlare behöver inte reflekteras i anmälningsavgiften.
11. Världsnämnden reserverar sig rätten att ha insyn i tävlingsbudgeten för att säkra om att
anmälningsavgiften är rättvis för bågskyttarna och arrangören.
12. Världsnämndens beslut är slutligt och kan inte överklagas.
13. Den vinnande ansökan skall vara föremål till ett skrivet avtal mellan IFAA ordförande/viceordförande och arrangören.
B. World Bowhunter Championship och World Indoor Championship
Ansökan för World Bowhunter Championship (WBHC) och World Indoor Archery Championship (WIAC) skall följa samma procedur som den för World Field Archery Championship (WFAC) med förbehåll att ansökningar endast beaktas tre år före tävlingen och att slutlig presentation finns ett år före tävlingen.
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Artikel 2 - Protestkommitté.
A. Plikter
Vid IFAA sanktionerade mästerskap skall protestkommittén behandla och bestämma över
alla dispyter och inlämnade protester vid dessa tävlingar.
B. Protestinlämnande
Protest skall lämnas in skriftligen, och inte senare än en timme efter dagens tävlande slutförts. Meddelande om avsikt att höra protest kommer att göras omedelbart efter det att bågskytten har lämnat in en sådan protest har avslutat dagens skytte. Alla parter i protesten,
vittnen till incidenten, skäl till att protesten lämnas, skall ingå i en skriftlig protest.
C. Protestavgift
En protestavgift, belopp skall bestämmas i förväg, skall medfölja protesten vid inlämnandet
D. Kommitténs medlemmar
En protestkommitté skall bestå av:
Ordförande:
IFAA viseordförande, I dennes frånvaro, Ordföranden
Medlemmar
Tävlingsledaren
Representanter från tre IFAA medlemmar
Representanter kan variera vid IFAA regionala tävlingar, använd IFAA personal som är på
plats när möjligt.
Kommitténs ordförande kan välja alternativa medlemmar efter tillgänglighet och antal utvalda medlemmar som tävlingen dikterar.
Medlemmar i protestkommittén skall vara tillgängliga vid en förutbestämd plats efter varje
dags skjutning. En förutbestämd signal skall användas för att medlemmarna uppmärksammas om att en protest har lämnats in. Egentligen en speciell flagga, utrop eller signal
E. Protestprocedur
1. Endast problem som uppstår ur eller i samband med Stadgarnas artikel IV till IX inklusive
Världs eller regionala mästerskapsregler kommer att beaktas av protestkommittén. Alla
övriga problem skall hänvisas till en lösning av tävlingsarrangören.
2. Ingen person får lämna in en protest för en annan person, personsen som lämnar in protesten måste vara den skadade parten.
3. Ingen Cub bågskytt får lämna in en protest.
4. En skadad part som inte pratar engelska, får be en engelsktalande bågskytt att närvara
vid protestmötet endast som tolk.
5. Ban ansvariga, som har relevant information om incidenten, kan tillfrågas att närvara på
mötet för att framföra sin information.
6. Ingen annan person än de ovan nämnda får närvara på protestmötet.
7. Om protesten godkänns skall protestavgiften återbetalas. Om avslag skall avgiften gå till
IFAA kassören för deposition i IFAA:s generella pott.
8. Protestkommittén skall uppmärksamma regler av naturlig rättvisa genom att tillåta varje
inblandad part en möjlighet att höras och fråga om alla detaljer som presenterats för
kommittén. Protestkommittén skall söka en fullgod lödning som överensstämmer med
ordalydelsen och begreppet i IFAA: regler. Denna lösning kan ha en omfång mellan att
tillåta (till exempel utan restriktioner) att skjuta om målet i fråga eller två - flyttning till annan skjutstil - stryka all eller del av resultat för en eller flera dagar - upphäva bågsyttens
start -–till att rapportera bågskytten till dess nationella myndighet.
9. Protestkommitténs beslut skall ges skriftligen, och uppläst för protestlämnaren och om
ändamålsenlig publicera den mera vitt, och skall framföras till IFAA som information. Pro68
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testkommitténs beslut inte omfattas av överklagande i lag och heller inte bindande för
IFAA.

Artikel 3 – Teknisk kommitté
A. Medlemmar
Den tekniska kommittén skall bestå av tre personer, som är medlemmar i en medlem med
gott anseende i IFAA.
När det är möjligt kommer de tre medlemmarna att väljas från olika IFAA regioner.
B. Utnämning
Ordföranden skall utse kommittén och utnämna dess ordförande.
C. Avgöranden
1. Avgöranden från kommittén kommer att bli styrt av tolkningar på de existerande reglerna
och förordningarna för IFAA som finns i befintliga stadgar och policy.
2. Inget styrande eller tolkning av författningen kommer att accepteras för behandling i
denna kommitté, inte heller skall kommittén göra några avgöranden gällande författningen.
3. I fall där styrelsen inte är överens med den tekniska kommitténs beslut, skall ett sådant
beslut återgå till den tekniska kommittén med framlagda skäl. Den tekniska kommittén
skall ompröva beslutet. Det andra beslutet, vilket kan vara detsamma som original beslutet, skall vara den tekniska kommitténs beslut.
4. Den tekniska kommitténs beslut skall vara slutgiltigt och bindande för förbundet, i avvaktan på granskning av världsnämnden vid dess nästa schemalagda möte. Notis om ett
sådant beslut skall sändas till representanten för varje medlem av IFAA:s sekreterare.
Om inte världsnämnden inte stödjer beslutet vid des nästa möte, skall beslutet automatiskt bli ogiltigt. För de avgöranden som stöds skall rättning - om sådant behövs – göras i
handboken vid dess nästa utgåva.
5. Världsnämnden skall, när de behandlar ett beslut från tekniska kommittén, avgöra om
beslutet är/var riktigt enligt reglerna i kraft vid tidpunkten för beslutet.
D. Förfrågan om tolkning och avgöranden
1. Förfrågan om tolkning och/eller avgöranden skall beaktas av den tekniska kommittén
från följande källor
a. Beslut redan fattad av en IFAA styrelsemedlem, som agerar i sin plikt, under en bana
på ett IFAA världs eller regionalt mästerskap.
NOT: Dessa förfrågningar kan vanligtvis vara att söka svar på att ett beslut, fattat av
en tjänsteman, under ett IFAA mästerskap, var det riktiga beslutet. Den tekniska
kommittén kan antingen stödja eller, välja att inte stödja sådant beslut baserad på sin
tolkning av reglerna som fanns vid tidpunkten. Alla avgöranden som görs på en mästerkapsbana skall vidarebefordras till IFAA:s sekreterare, med slutsats från mästerskapet för vidare distribution till den tekniska kommitténs ordförande. Alla betingelser
och tolkningar gällande beslutet skall göras tillgängliga för den tekniska kommittén.
Den tekniska kommittén kommer att verifiera beslutets riktighet.
b. En IFAA tjänsteman eller en representant för en IFAA medlem.
NOT: Dessa förfrågningar kan vanligtvis vara för information (tolkningar) av existerande regler.
c. Tolkningsförfrågan från en tillverkare av nytt bågskyttmaterial.
NOT: Alla förfrågningar från tillverkare endast anses som en tolkningsförfrågan.
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2. Med alla förfrågningar för avgörande och tolkningar på utrustning skall medföljas av
skriftliga beskrivningar, foton eller figur vad än som är möjligt för att den tekniska kommittén klart skall förstå förfrågan. I fråga om ny utrustning, eller utrustning som inte är tillgängligt för resten av världen, skall tillvekarens litteratur, bilder m.m. göras tillgängliga för
kommittén.
NOT: I fall där utrustning eller adekvat beskrivande material inte finns tillgängligt för den
tekniska kommittén, kan kommittén bli oförmögen att göra ett beslut eller en definitiv
tolkning.
E. Ny Bågskytteutrustning
Om det inte finns en förfrågan om beslut är den tekniska kommittén auktoriserad att göra
avgöranden på ny utrustning. Denna auktorisation och avgörande är, kommer att ta hand
om ny utrustning, endast till för om den anses vara illegal att använda enligt vad IFAA reglerna förespråkar vid den tidpunkten.
F. Ändringar i arbetsprocedur
Ändringar i arbetsproceduren får endast göras av IFAA ordföranden, som kommer att överväga förfrågan från kommitténs ordförande eller IFAA världsnämnd för att göra sådana ändringar.

Artikel 4 - Nationsflaggor
Varje IFAA världsnämnds representant är ansvarig för sitt lands flagga och att få den till nästa
mästerskap.

Artikel 5 – Verifiering av medlemskap
Vid varje IFAA turnering kommer den tävlande bågskytten att vid registreringen visa upp sitt
nationella medlemskort såväl som sitt klassningskort, för att kunna avgöra dess nuvarande
medlemskap i en IFAA medlemsnation.

Artikel 6 – Tekniska kontrollanter
Alla IFAA medlemmar skall ha upplärda tekniska kontrollanter.
Funktionerna för tekniska kontrollanter (TCO) skall vara:
A. Att assistera bågskyttar och turneringsfunktionärer att genomföra båginspektioner vid alla
IFAA sanktionerade turneringar.
B. Har rätt att rekrytera biträdande tekniska kontrollfunktionärer för att under sitt överinseende
hjälpa till på sina arbetsuppgifter.
C. Innan tävlingen startar skall den tekniska kontrollfunktionen vara tillgänglig att inspektera
bågskyttarnas utrustning för att intyga korrektheten enligt skjutstilen bågskytten är registrerad.
D. Under tävlingen skall han göra stickkontroller på bågar och pilar såväl som att utrustningen
överensstämmer med reglerna, inklusive men inte begränsad till överensstämmelsen med
regelverket för skjutstilen bågskytten tävlar i.
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E. Han skall inspektera utrustning som påkallats ha materialfel och inspektera reparationen.
Innan bågen används igen i tävlingen skall han kontrollera överenstämmelsen som är fastställd under (C).
F. Han är auktoriserad att officiellt varna bågskytt som har påträffats att bryta mot reglerna för
en pågående protest, i dessa fall skall följande procedur följas:
1. TCO skall informera tävlingsledaren och IFAA viseordförande – Ordförande eller i deras
frånvaro den officiella IFAA tävlingsrepresentanten.
2. Vid väntan på utlåtande för sådan rapport, skall tävlingsledaren och IFAA representanten
göra ett enat beslut för vilken korrigering som kommer att vidtas, och skall vara:
i En formell protestprocedur enligt Artikel 2E i stadgarna i händelse av ett turneringsoch/eller regelbrott.
ii En formell protestprocedur enligt Artikel 2E i stadgarna i händelse att det finns en
skadad part.
iii Att informera bågskytten om att utrustningen ska överensstämma med skjutstilen vid
registrering om det inte finns någon skadad part.
3. Bågskytten ifråga kommer att bli formellt informerad om beslutet.

Artikel 7 – Internationell resultatförare
Ordförande kommer att skapa ytterligare en position (ej valbar) som skall betecknas som ” Internationella resultatföraren”.

Artikel 8 – Allmän ansvarsförsäkring
Det är IFAA policy och ett krav för värdar för IFAA världs eller regionala mästerskaps turneringar, att värdnationens förbund har en generell allmän ansvarsförsäkring som täcker sådana evenemang.
IFAA: intressen skall erkännas i ordalydelsen av täcknings policyn.

Artikel 9 – Vakanser i styrelsen
A. Fyllnasval
En vakans för någon styrelserepresentant oavsett skäl skall ersättas enligt följande:
7. Om en vakans uppstår skall ordföranden inom fyra veckor utse en ny styrelsemedlem efter eget val.
8. Om vakansen uppstår mindre än 6 månader före kommande normala val skall utseendet
gälla för resterande tiden för tjänsten. I alla övriga fall skall den normala proceduren vara
enligt Artikel XI D i författningen, användande av samma tidsbegränsningar som bestämts i artikeln.
9. I fall posten som ordförande blir vakant, skall viseordföranden ta över som ordförande
och en ny viseordförande skall utse eller väljas, vilket som är tillämpligt, enligt punkterna
1 och 2 i denna artikel.
10. I fall posten som för sekreterare och/eller kassör blir vakant skall tidsgränsen enligt punkt
A2 ovan bli 1 år.
11. Om ett val fordras enligt förutsättningarna i punkterna 2 och 3 i denna artikel, skall den
av ordföranden utsedda innehavaren bli en av de officiellt nominerade för posten om
denna accepterar nomineringen.
B. Ansedd vakans
En styrelsepost skall som anses vakant:
1. Vid postinnehavares död eller avgång.
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2. Om en postinnehavare blir oförmögen att utövas sina plikter för posten eller har dömts
för ett brott av en behörig domstol.
3. Om en postinnehavare är frånvarande från sina plikter under en period överstigande tre
(3) månader. Egen frånvaro menas och inkluderar en icke prestation av postens plikter
och underlåtelse att hålla regelbunden kontakt och svar med ordföranden, de andra styrelsemedlemmarna världsnämnden där tillämpligt och/eller krävs.
4. Om en postinnehavare upphör att vara medlem i en IFAA medlemsnation.
a. Om medlemsnationen, till vilken postinnehavaren tillhör, blir okontant med IFAA, oavsett skäl, skall postinnehavaren tjänstgöra resterande tiden av sin period.
b. Postinnehavaren kan ställas framför världsnämnden för ytterligare klargörande bakom
den punkten.
5. Alla handlingar av ordföranden enligt bestämmelserna i denna policy skall rapporteras till
världsnämnden i tid.

Artikel 10 – Turneringsavgifter.
A. Inkassering
IFAA kommer att inkassera en avgift från intäkterna för varje Världs och regionalt mästerskap. Denna avgift skall baseras på det totala antalet anmälda och baserad på den annonserade anmälningsavgifter för varje person och totala antalet startande (bortsett från sena
avgifter).
B. Underrättelse
Inom 2 veckor efter turneringens sista dag, skall värdnationen informera IFAA sekreteraren
on antalet startande i och anmälningsavgiften för varje åldersgrupp, som grund för en faktura från IFAA kassören för sanktionsavgiften.
betalning skall göras inom 60 dagar från det att kassören sänt ut fakturan.
Om inte avgiften betalats inom tidsfristen kan värdnationen mista sin ”Goodwill förekomst”
och medlemskapet i IFAA kan bli avlyst tills betalningen erhållits.
C. Avgiftsbestämning
Avgiften bestäms av Världsnämnden och kan bli ändrad fån gång till annan.
Den nuvarande avgiften är 15 procent av anmälningsavgiften för varje individuell och lag.
D. Skatt och moms
Om värdnationen är skatte och momspliktig eller andra myndighetsavgifter på anmälningsavgifterna, skall IFAA avgiften beräknas på de totala registreringsavgifterna mins alla myndighetsavgifter. Värdnationen måste ange sin officiella registreringsnummer under vilket de
är moms och skattepliktiga, och vilken nivå det är på dessa avgifter.

Artikel 11 – Nationernas mästare tävling (NM)
A. Syfte
Att förse med en mötesplats där Nationslag får tävla mot varandra för titeln ”Nationernas
mästare”. Denna tävling innefattar alla IFAA skjutstilar.
B. Berättigande
Alla nationer med fullt medlemskap i IFAA är berättigade att anmäla ett lag till nationernas
mästare tävlingen. Bågskyttar i ett lag måste vara fullvärdiga medelemmar i det förbund
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som laget utsetts. Veteraner, både manliga och kvinnliga seniorer, både manliga och kvinnliga Unga seniorer, både män och kvinnor, i alla IFAA skjutstilar, är berättigade.
IFAA professionella och juniorer eller Cub divisionerna är inte berättigade.
En anmälningsavgift krävs.
C. Turneringar
Systemet kan användas vid alla Världs och regionala mästerskap; Dock kan regionerna
välja att använda något annat system.
Verkställande not: Förnärvarande är endast WFAC och WBHC berättigade för CON (champions of nations). WIAC är förnärvarande inte automatiskt inkluderat eftersom otillräckliga
tävlande kan delta i en sådan händelse.
D. Skjutstilar
IFAA skjutstilarna är indelade i fyra (4) grupper, varje med egna skjutstilar grupperade.
Grupper
Skjutstilar
Grupp 1
Unlimited stilar
FU
BU
CFS
Grupp 2
Fristils stilar
BL
RFS
CBB
CBH
Grupp 3
Stilar utan sikte
TR
RBB
RBH
Grupp 3
Traditionella stilar
LB
HB
En tävlande, man eller kvinna, skall väljas från varje skjutstil, som tillåter för ett lag med
maximalt 9 bågskyttar.
Valet är helt fritt för nationen som anmäler laget, ett fullt lag skall innehålla nio bågskyttar,
en från vardera skjutstilen.
Ett lag med färre än nio får anmälas on nationen inte kan fylla alla platser.
E. Resultatberäkning
10. Den individuella poängen för varje lagmedlem är summan för alla dagliga poäng. Dagliga
poäng beräknas från det dagliga resultatet, uttryckt i procent från världsrekordet, som
gäller vid turneringens start, för varje individuell division i varje skjutstil. T.ex. Om världsrekordet i en skjutstil är 500 och bågskytten i samma skjutstil skjuter 468, blir den dagliga
poängen för den bågskytten 468/500x100= 93,60 poäng. Ben maximala poängen för
varje dag är begränsad till 100 poäng.
Verkställande not:
Dagliga poängen för Ung Senior divisionerna skall utryckas i procent av senior Världsrekorden tills tillräcklig data erhållits för tillförlitlig jämförelse.
Resultatet för TR divisionen skall utryckas i procent av BHR världsrekorden tills tillräcklig
data erhållits för tillförlitlig jämförelse.
11. Lagets poäng är summan av totalpoängen för varje individuell lagmedlem. Endast den
högsta poängen i varje grupp kommer att användas för att beräkna lagets poäng.
12. I händelse att en nation endast kan fylla en grupp med endast en bågskytt skall, skall
poängen för denna bågskytt användas.
13. Alla medlemmar i laget, de lagmedlemmar inkluderat som inte är med i beräkningen av
lagpoängen, kan kvalificera sig för en NM medalj, eftersom maximala antalet medaljer är
nio guld, silver och brons medaljer är utdelas
Verkställande not:
Det är viktigt att en nation utvärderar de senaste resultaten för varje potentiell NM lagmedlem. T.ex. ett resultat an poäng på 500 kan ge högre poäng för laget i dam och veterandivisionerna än i motsvarande herrdivision eftersom värdsrekordet i dessa normalt är
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högre än i dam och veterandivisionerna.
14. Exempel:
Se Tabell.
Exemplet ar uppgjort för en tredagars turnering mad fyra förbund som tävlar för NM.
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Grupp
Grupp 1
Unlimited
Stilar
(FU, BU)

Grupp 2
Limited
Stilar
(FS, BL)

BU

FU

BL

FS

Grupp 3
Stilar
utan
sikte
(BBC,BB
RBHR,
BHC,
TRB)

BB

BH
TR
LB

Grupp 4
HB

Förbund Lagmedlem
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Överväg lika som BB o BH
1
2
3
4
1
2
3
4

stil
HBU
UsBU
HBU/v
DBU
HFU
HFU/v
DFU/v
HFU
DBL
HBL
HBL/v
HBL
CDFS
RHFS
RDFS
CHFS
RHBB
RHBB
RDBB
CHBB
CHBH
RHBB/v
RDBH
RHBH

F
549
549
540
537
558
558
537
558
488
537
506
537
536
530
508
536
486
486
449
551
547
438
414
468

Världsrekord
H
551
551
540
543
558
552
538
558
501
541
507
541
536
536
508
536
489
489
455
513
514
426
426
470

A
560
560
560
560
560
560
560
560
544
560
552
560
558
558
556
558
538
568
540
560
552
502
540
526

Res
534
510
516
510
550
519
530
547
451
497
488
492
483
522
487
487
355
220
451
492
436
371
380
455

Dag 1
Poäng
97,27
92,90
95,65
94,97
98,57
93,01
98,70
98,03
92,42
92,55
96,44
91,62
90,11
98,49
95,87
95,87
73,05
45,27
100,00
95,53
79,71
84,70
91,79
97,22

Res
519
512
512
512
550
501
528
537
456
486
469
498
481
512
482
482
366
241
448
492
440
372
391
439

Dag 2
Poäng
94,19
92,92
94,81
94,29
98,57
90,76
98,14
96,24
91,02
89,83
92,50
92,05
89,74
95,52
94,88
94,88
74,85
49,28
98,46
95,91
85,60
87,32
98,78
93,40

HLB/v
HLB
HLB
DLB
HHB
DHB
HHB
HHB

327
383
383
317
277
210
277
277

361
380
380
329
273
232
273
273

456
480
480
442
452
310
452
452

242
243
302
241
248
205
215
196

74,01
63,45
78,85
76,03
89,53
97,62
77,62
70,76

228
257
290
236
245
210
219
215

63,16
67,63
67,63
71,73
89,74
90,52
80,22
78,75

Res
558
558
552
556
560
560
558
552
530
540
532
544
546
552
550
556
496
340
568
550
554
494
528
518

Dag 3
poäng
99,64
99,64
98,57
99,29
100,00
100,00
99,64
98,57
97,43
96,43
96,38
94,14
97,85
98,92
98,92
99,64
92,19
63,20
99,63
98,21
100,00
98,41
97,78
98,48

308
67,54
434
90,42
430
89,58
380
85,97
428
94,69
276
89,03
356
78,76
310
68,58
Totalpoäng
Slutlig Placering

Förb 1

Förb 2
Förb 3
Totalpoäng

Förb 4

291,10
286,48
288,94
288,55
297,14
283,77
298,48
292,84
280,87
278,81
285,32
280,81
277,70
292,83
289,67
290,88
240,89
157,75
298,09
289,86
286,31
270,43
281,36
233,73
204,71
221,50
244,76
233,73
273,98
277,17
236,60
1117,28
3

1126,88
2

1128,99
1

218,09
1107,10
4

Artikel 12 Instruktörskurser.
IFAA kan bevilja instruktörskurser och instruktörscertifiering vid förfrågan från dess medelmar.
En kommitté kan bli utsedd av IFAA ordförande för att bestämma ett sådant beviljande.

Artikel 13 – IFAA Godkända Tapeter
A. Field, Hunter, Inomhus och alla andra godkända tapeter.
Alla tapeter som har blivit godkända av IFAA kommer att synas och hållas i överenstämmelse
på följande sätt:
1. IFAA världsnämndens representanter kommer att underrättas om vilka tapeter som inte
längre överensstämmer.
2. Tillverkare eller medlemsnation kommer att underrättas om att de har en period av sex månader att rätta till specifikationen på de tapeter som funnits inte längre överensstämmer
med IFAA standard.
3. Tapeter som inte överensstämmer efter sex månaders tidsfrist, kommer att bli förklarade
illegala och IFAA godkännandet kommer att dras tillbaka.
4. IFAA sekreteraren kommer årligen att syna överensstämmelsen för alla IFAA godkända
tapeter. IFAA sekreteraren kommer att kräva en skriftlig verifikation från varje medlem som
säger att dess tapeter fortsätter att överensstämma med IFAA specifikationer, detta kommer att göras årligen samtidigt som återanslutning uppnås.
5. Vart tredje år därefter skall tapeterna sändas till en betecknad av viseordförande utnämnd
för fysiska mätningar och förnyat godkännande.
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6. 3D figurer som har IFAA godkännande, kommer att övervakas som att de är papperstapeter
i ovanstående punkter frånsett att 3D figurer inte behöver sändas in för inspektion.
B. Animaltapeter: Konturdefiniton av högsta poängzon
Konturen och storleken av högsta poängzon på animaltapeter definieras på följande vis, där
”A” och ”B” representerar följande dimensioner:

Tapetgrupp
1

Horisontell dimension (A)
368 mm
14,5’’

Vertikal dimension (B)
229 mm
9,0’’

2

267 mm

10,5’’

178 mm

7,0’’

3

178 mm

7,0’’

114 mm

4,5’’

4

92 mm

3 5/8’’

64 mm

2,5’’

Alla dimensioner som definierar den högsta poängzonen är mätta innanför linjen!
C. Gruppering av 3D figurer
3D figurer blir grupperade i storlekar med följande ekvation:
Mät den vertikala höjden av den två eller tre definierade poängzonerna genom centrum av
poängzonerna enligt figur:
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A

Efter slutförd mätning allokera figuren till följande storleksgrupp:
Grupp

Dimension A

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

>250 mm
201 - 250 mm
150 – 200 mm
< 150 mm

> 9 7/8’’
7 15/16 – 9 7/8’’
5 5/16’’ – 7 7/8’’
< 5 15/16’’

D. Toleranser för poängzonsdimensioner för papperstapeter
1. Alla mått på papperstapeter skall göras både horisontellt och vertikalt på tapeten, Varje
mått skall tas igenom tapetens centrum.
2. Poängzon är mätt från insida till insida av relevant delningslinje
3. Den maximala toleransen för varje poängzon skall vara:
Field och Huntertapeter
Tapetstorlek
5 zon
65 cm
50 cm
35 cm
20 cm
Animaltapeter
Grupp 1

4 zon

3 zon

2 mm
1,5 mm
1 mm
1 mm

3 mm
3 mm
3 mm
2 mm

3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

3 mm

2 mm

1 mm

3 mm
Inomhus tapeter
Tapetstorlek
40 cm
16 mm(fem spot)

5 zon
1 mm
1 mm

4 zon
2 mm
2 mm

3 zon
2,5 mm

2 zon
3 mm

1 zon
3 mm
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E. Godkännande av 3D figurer
1. Endast 3D figurer som har godkänts av styrelsen får användas i IFAA sanktionerade turneringar.
2. Godkännandeförfrågan
När en ansökan för att stå Värd för ett IFAA sanktionerad turnering skall Värden informera IFAA sekreteraren vilka 3D figurer som skall användas.
Ansvaret för att få godkännande för att använda 3D figurer som inte har godkänts av
IFAA ligger på Värden.
Det är Värdens ansvar att överlämna inte godkända 3D figurer till ”Standard test” och
överlämna sina resultat till IFAA sekreteraren senast 6 månader före turneringen.
3. Standard test
En ”standard test” skall bestå av 2 (två) tester:
a. Lämplighetstest
i 12 pilar som normalt används i turneringar och typ ACE eller liknande, skall skjutas
med en compoundbåge med 60/70 Lbs dragvikt på en figur på 15 yards avstånd
under våta förhållanden. Ingen pil får tränga in i figuren mer än 2/3 av sin längd.
Figurens material får inte fastna på någon pil, och de skall vara ganska lätta att
dra ur.
ii 12 träpilar skall skjutas med en 35-45 Lbs långbåge på en figur på 15 yards under
våta förhållanden. Ingen pil får studsa ur figuren och inte heller tränga in i figuren
mer än 2/3 av sin längd. Figurens material får inte fastna på någon pil, och de
skall vara ganska lätta att dra ur.
iii 12 träpilar skall skjutas med en 15-20 Lbs långbåge på en figur på 15 yards under
torra förhållanden. Ingen pil får studsa ur figuren.
b. Hållbarhetstest
i En hållbarhetstest skall göras under fältförhållanden
ii Varje figur skall vara föremål för test på en inskjutningsbana placerade på minimumavståndet för figurens gruppstorlek.
iii 250 pilar skall skjutas på en sida av figuren.
iv I fall där skjutavståndet är mindre än 35 yards skall pilantalet vara 125.
v Alla pil typer eller kombinationer, bågtypet och bågstyrkor som anses vara relevanta för seniorbågskyttar kan användas.
vi Antalet studsar och läckage skall registreras med typ av båge, pil och dragstyrka.
4. Efter kvitto att IFAA sekreteraren erhållit testresultatet, har IFAA styrelsen 4 (fyra) veckor
på sig att besluta om figuren(erna) är acceptabla för IFAA sanktionerade evenemang.

Artikel 14 – Korsmedlemskap för individuella bågskyttar
Denna sektion är endast som ett uttalande om rekommendation och vägledning för IFAA:s medlemmar:
9. Problemet som kan uppstå om medlem eller medlemmar accepterar personer som är
medborgare i en annan nation som redan har IFAA medlemskap anses som naturligt
Nationella.
10. IFAA kan inte diktera för sina medlemmar i frågan om vem de ska eller inte ska anta
som dess medlemmar.
11. Varje IFAA medlem skall behandla dess problem i sina egna stadgar eller regler genom
att i dem indikera, dess rättighet att acceptera eller neka icke medborgare som det passar.
12. Varje IFAA medlem som önskar att medborgare i sitt land inte tillåts medlemskap i annan IFAA medlem måste begära (genom IFAA sekreterare) att dess önskemål respekteras och att inget annan IFAA medlem accepterar dess medborgare. Det måste noteras
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att denna handling inte förbjuder en IFAA medlem att acceptera vem de önskar som
medlem.
13. Det är ett privilegium för varje IFAA medlem att rätten till nationellt medlemskap föredras för var och en av dess medlemmar.
14. Det är ett privilegium för varje IFAA medlem att ingå muntligt avtal med andra IFAA
medlemmar att definiera sin medlemspolicy och sina villkor.
15. IFAA kommer fortsättningsvis att ära sina medlemmars individuella medlemmar som innehar nationellt medborgarskap. I fall där personer nekats medlemskap eller har uteslutits som medlemmar i sitt nationella förbund. Skall IFAA vidarebefordra en sådan anmälan till sina medlemmar, efter mottagande av sådant meddelande, komma med sin rekommendation om att den personen inte godkänns.

Artikel 15 – Skjutstilslag
A. Syfte
Att förse med format vid IFAA sanktionerade evenemang där skjutstilslag kan tävla mot
varandra för titeln ”Bästa skjutstilslag”.
B. Berättigande
Alla nationer i IFAA är berättigade att anmäla ett eller flera lag till tävlingen.
En anmälningsavgift krävs för varje lag och betalas till tävlingsledningen.
C. Lag
IFAA erkänner två separata skjutstilstilldragelser.
1. Full, Associerad och Temporära medlem
a. Denna tilldragelse är öppen för alla skjutstilar som är erkända av IFAA och lag skall
tävla i en skjutstil. Endast bågskyttar i Senior divisionerna skall erkännas, hur som
helst kan veteraner och Unga seniorer ingå i laget.
b. Ett lag skall nomineras på en officiell skrift som inlämnas till turneringsledningen vid
eller före turneringens registrering stänger tillsammans med önskad anmälningsavgift
för laget.
c. Ett lag skall bestå av tre amatörbågskyttar oavsett kön. Laget kan nominera fyra medlemmar (som reserv) som kan skjuta för laget om en av de tre originella lagmedlemmar permanent drar sig ur tävlingen.
2. Affärsmedlem
a. Dessa bågskyttar skall skjuta i en skjutstil i Professionell vuxen division.
b. Ett lag från affärsmedlem skall nomineras via ett skriftligt officiellt anmälningsbrev till
IFAA sekreteraren minst 30 dagar innan evenemangets regitrering stänger.
a. Ett lag skall bestå av tre professionella bågskyttar oavsett kön. Laget kan nominera
fyra medlemmar (som reserv) som kan skjuta för laget om en av de tre originella lagmedlemmar permanent drar sig ur tävlingen.

D. Begränsningar
1. Lag från minst tre olika nationer måste vara anmälda för att tävlingen skall äga rum i respektive skjutil.
2. En bågskytt får endast delta i ett lag.
3. Varje lagmedlem måste vara anmäld som en individuell bågskytt i den sanktionerade
evenemanget.
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4. Alla amatörlagsmedlemmar måste följa Artikel II E i stadgarna (nationella lag)
E. Resultatföring
Ett lags poäng skall ackumulera sina medlemmars totala individuella dagliga resultat förr
hela turneringen längd. Vinnande laget blir det som får högst poäng.
F. Priser
1. Ett pris skall utdelas till varje medlem av det vinnande laget. I fall det är fyra eller fem lag
anmälda i tävlingen skall ett pris utdelas till varje medlem i laget på andra plats. Ifall sex
eller fler lag är anmälda skall ett pris utdelas till varje medlem i laget på tredje plats.
2. Typ av pris som utdelas vid ett IFAA sanktionerat världs och regionaltmästerskap skall
vara fritt val för tävlingsarrangören, och kan vara olika från en turnering till annan. Arrangören skall överlämna ett förslag på priser till IFAA styrelsen senast sex månader innan
tävlingen arrangeras.
Ifall med andra IFAA sanktionerade tävlingar skall det nationella förbund som står värd
för tävlingen ha valfriheten.
3. Priset till lagmedlemmarna i andra IFAA sanktionerade tävlingar skall vara valfritt för landet där tävlingen är arrangerad.

Artikel 16 – Utrustnings inspektionsformulär
För alla IFAA sanktionerade turneringar skall ett standard IFAA inspektionsformulär användas
som erbjuder en kontroll i enligt utrustningsreglerna. Formuläret skall färdigställas i två exemplar. En kopia behålls av bågkontrollanten och originalet skall bäras av bågskytten under tävlingens gång, och skall kunna visas upp vid förfrågan till kontrollanter ute på banan som kontrollerar utrustningens överensstämmande under tävlingen.
IFAA sekreteraren skall upprätta, underhålla och försäkra formulärets överensstämmelse med
den senaste upplagan av regelboken.
Han/hon skall försäkra sig om att ett tillräckligt antal formulär ges till bågkontrollanterna vid IFAA
sanktionerade turneringar. IFAA styrelsemedlemmar kommer att hjälpa båginspektörerna hur
dessa formulär skall färdigställas.
Några fel eller ändringar till formulärets fastställda information skall rapporteras av bågskytten
vid utrustningsbesiktningen och rättas till i enlighet därmed.
(NOT: IFAA utrustnings inspektionsformulär finns tillgängligt på IFAA websida)

Artikel 17 – Baninspektionsformulär
Vid alla IFAA sanktionerade turneringar skall ett standard inspektionsformulär användas som
erbjuder en kontroll i enlighet med reglerna för bandesign.
Formuläret skall erbjuda kontrollanterna en checklista angående sökerhet, överensstämmelse
med reglerna och skjut/gångvägars kvalitet m.m.
IFAA sekreteraren skall upprätta, underhålla och försäkra formulärets överensstämmelse med
den senaste upplagan av regelboken.
Han/hon skall försäkra sig om att ett tillräckligt antal formulär ges till bankontrollanterna vid IFAA
sanktionerade turneringar. IFAA styrelsemedlemmar kommer att hjälpa baninspektörerna hur
dessa formulär skall färdigställas.
(NOT: IFAA baninspektionsformulär finns tillgängligt på IFAA websida)
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Artikel 18 – Resultatkortsformulär
Vid alla IFAA sanktionerade turneringar skall ett standard format för resultatkort användas som
erbjuder lika utseende och likadant vis att fylla i poängen.
IFAA sekreteraren skall upprätta, underhålla och försäkra formulärets överensstämmelse med
den senaste upplagan av regelboken.
Han/hon skall försäkra sig om att ett standard resultatkortsformulär ges till arrangörerna för
IFAA sanktionerade turneringar.
(Standarformulär finns tillgängligt på IFAA websida)

Artikel 19 – Standard resultatlistformulär
Standard resultatlistformulär skall användas vid alla IFAA sanktionerade turneringar för att försäkra om insyn i resultat och en minimum kvalité för resultatgivning.
IFAA sekreteraren skall upprätta, underhålla och försäkra formulärets överensstämmelse med
den senaste upplagan av regelboken.
Han/hon skall försäkra sig om att ett standard IFAA resultatlistformulär ges till arrangörerna för
IFAA sanktionerade turneringar.
(Standarformatet finns tillgängligt på IFAA websida)

Artikel 20 – Klargörande av Artikel H 2 a i stadgarna
Turneringsregler för utomhusbågskytte.
NOT:
I de flesta fall löper en turnering fortare om bågskyttarna över 112 placeras i patruller om 4 och
fördelas jämnt som extrapatruller på banan och som går in bakom andra patruller så att banan
fortsätter att löpa med korta fördröjningar eftersom det finns fler än 28 patruller på banan. (t.ex.
Skyttet löper fortare om det är 28 + 2 patruller på banan än om det är 24 patruller med 4 bågskyttar och 4 patruller med 6 bågskyttar)

Artikel 21 – Användning av IFAA logotyp
IFAA:s logotyp är varumärkesskyddad och är IFAA:s egendom.
Det är förbjudet att olovligt använda IFAA logo och kan få IFAA att vidta lagliga åtgärder.
Användandet av IFAA logo skall beviljas för turneringar:
På reklambroschyrer och andra publikationer för att saluföra en IFAA sanktionerad händelse.
På officiella minneskläder tillhörande en IFAA sanktionerad turnering. På officiella nationslagskjortor tillhörande en IFAA sanktionerad turnering.
IFAA medlemsförbund skall beviljas att använda IFAA logo på sina officiella skjortor, men alltid
tillsammans med sin nationslogo, antingen placerat på skjortans bröst eller ärm, aldrig på ryggen.
Medlemsförbund tillåts att använda IFAA logo på sina officiella brevpapper, antingen som del av
brevhuvudet eller brevfoten i kombination med ”Member of” och sina officiella publikationer med
texten ”Recognised by” förutsatt att publikationen tydligt anger det. ”Innehållet i denna publikation behöver nödvändigtvis reflektera IFAA:s eller IFAA styrelsens officiella ståndpunkt.
Klubbar kan ansöka för att använda IFAA logo på sina kläder vid inlämnande till godkännande
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av sitt nationella förbund och med en detalj av plaggets design. En sådan design skall inkludera
den nationella logon.
Affärsmässigt användande av IFAA logo skall vara ämne till överenskommelse mellan de intresserade parterna.
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Bilaga 01

Att arrangera och iscensätta ett IFAA världsmästerskap
Procedurer och krav
Följande procedurer och krav gäller för att arrangera IFAA sanktionerad Världs eller regionalt
mästerskap.
A. Ansökningsprocess.
1. Tidsramar för Ansökning
a. Ansökningar accepteras från medlemmar enligt den etablerade rotationsordingen
mellan regionerna.
b. Preliminära ansökningar skall skickas till styrelsen minst fyra år före det år som ansökan avser. Värdmedlemmen skall då vara beslutad.
c. Slutlig presentation skal visas för världsnämnden minst två år före set år ansökan avser.
d. Om ansökaningar i den etablerade rotationsordingen saknas, skall ordföranden bjuda
in till ansökningar från medlemmar i andra regioner. I händelse att inga preliminära
ansökningar kommer in från sådan källa, skall ordförande inleda förhandlingar för att
etablera ett värdland.
2. Preliminära ansökningar
Medlemmars preliminära ansökningar skall inkludera och adressera:
a. Ansökningsdeposition.
b. Föreslagna datum och aktivitetsschema.
c. Föreslagen plats för handelsen.
d. En överblick av möteslokaler som skall innehålla:
i Förväntat antal banor som skall tillhandahållas
ii Övningsmöjligheter
iii Placering av banorna i förhållande till boende och administrativt centrum.
iv Tävlingsadministrationscentrum inkluderande registrering och materialbesiktnings
lokaler.
v Boendemöjligheter inkluderande camping såväl som parkeringsmöjligheter m.m.
tillsammans med beräknad kostnad för varje typ av boende.
vi Avstånd till händelsen från utrikesankomstpunkter och lokala transportmöjligheter
med beräknade kostnader vid ansökningstidpunkten.
vii Öppnings och avslutningsceremonilokaler.
viii Serveringsmöjligheter både på och utanför banorna.
ix Världsnämndens möteslokal.
x Förstahjälpen arrangemang och närmaste sjukhus.
xi Lokala väderleksförhållanden
xii Föreslagen anmälningsavgift.
3. Slutlig ansökningspresentation
Den slutliga ansökningspresentationen skall gå igenom och uppdatera alla delar i den
preliminära ansökningen och skall adressera ändringar till det första förslaget. Alla ändringar är föremål för värdsnämndens godkännande.
Den slutliga ansökningspresentationen skall även inkludera alla detaljer för allmänansvarsförsäkring och täckningsbelopp som tillhandahålls. En sådan försäkring kan vara en
förlängning av värdens försäkringspolicy eller en separat omfattning. I båda fallen skall
förbundet och arrangörsansvariga identifieras som del av policyn.
Eftersom vissa frågor senare kan kräva ytterligare uppmärksamhet av värden och styrelsen, skall inte datum för plats för arrangemanget ändras, om inte oväntade omständig83
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heter kräver en ändring. (T.ex. tillbakadragande från den utsedda värden, naturkatastrofer, säkerhet för deltagarna, m.m.)
B. Ledtid för administrering.
1. Efter att världsnämnden har accepterat den slutliga presentationen skall värdmedlemmen:
a. Slutföra all information som behöver distribueras till medlemmarna och för reklamsyften.
b. Inte senare an 3 månader efter slutligacceptans distribuera all information inklusive
anmälningsformulär och turistinformation, egentligen Hotell, camping, biluthyrning,
m.m. till medlemmar och styrelsens granskning.
c. Etablera en internet websida för arrangemanget med e-postadress. Innehållet av en
sådan websida skall vara föremål för styrelsens granskning.
d. Etablera elektronisk anmälningsmöjlighet.
e. Arrangera och konfirmera boendebehov för styrelsens medlemmar.
2. Värden skall tillhandhålla rapporter som kan krävas från tid till annan av viseordföranden,
som för framskridandet av iscensättning av arrangemanget och för att adressera andra
händelser som kan uppstå.
3. Inte senare än 3 månader före arrangemanget en topografisk karta i skala 1:2500 som
visar befintliga vägar och stigar med en layout av banorna med mål och andra faciliteter
som skall ges till viseordföranden för granskning.
C. Checklista för preparering
Värden skall göra en checklista för preparering, som skall inkludera men inte begränsad till
följande punkter:
1. Boende
a. Hotell/motell/husvangsuppställning i närheten av banorna
b. Passande campingmöjligheter i närheten av banorna med acceptabla förhållanden
till dusch, toaletter, tvätt, m.m. för camparna, så väl som tillräcklig säkerhet.
2. Banor
a. Tillräckliga inspektionsformulär enligt Artikel 18 i IFAA policy
b. Antal banor
c. Antal Cub banor (om de inte kombineras med vuxenbanorna)
d. Stigar med tydlig markering
e. Tydligt markerade ingångs och utgångspunkter och ytterligare varningsskyltar
f. Flyttbara toaletter, antal och kvalitet
g. Serveringsplatser
h. Tillräckligt antal av IFAA godkända 3D figurer
i. Tillräckligt antal skjutkort
j. Skjutpålar: kvalitet, antal synlighet, rätt information, m.m.
k. Buttar: storlek och material
l. Godkännande av Banchef och bankaptener av viseordförande. Varje bana skall ha
en bankapten.
m. Kommunikation på banorna och minimum antal av banmedhjälpare som behövs för
att tävlingen skall ha ett jämt flyt.
n. Inskjutningsbana:
i. Layout och säkerhet
ii. Inskjutningsledare
iii. Närhet till banor och administrativt centrum
o. Första hjälpen
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3. Registrering
a. Registreringsplats separerad från huvudsaklig umgängesyta
b. Styrelsens möjligheter att kontrollera IFAA medlemskap
c. Acceptabla anmälningsblanketter innehållande all information om bågskytten, relevant till turneringen. Anmälningsblanketten skall innehålla följande fråga: ”Är du en
amatör eller professionell bågskytt enligt Artikel IV F1 i IFAA stadgar?” (Ja/Nej)
d. Bra anvisning till plats för in och utlämning av skjutkort
e. Ett fungerande (testat) resultatprogram
f. Tillräckligt med skjutkort i formatet som anges i Artikel 18 i IFAA policy
g. Kommunikation med banorna
4. Materialkontroll
a. Det skall finnas minst en materialkontrollant, godkänd av viseordföranden, per 150
deltagare.
b. Varje kontrollant skall ha en kopia av IFAA regelbok och acceptabla mätutrustningar.
c. Tillräckligt antal kontrollformulär enligt Artikel 16 i IFFA policy.
d. Minst en tackometer (hastighetsmätare) för att mäta pilhastighet.
5. Central registrerings och umgängesarea
a. En anslagstavla som visa läge och layout av banorna
b. Matsal, mässhall eller tältanläggningar för mat och dryck
c. Anslagstavlor för notiser, fortlöpande resultat, patrullindelning, m.m.
d. Möjligheter för bågskytteförsäljning m.m.
e. Tillräckligt antal flaggstänger
f. Offentligt adressystem
g. Toalett och tvättmöjligheter
h. Hittegodsarea
i. Kommunikation med banorna
j. Förstahjälpen station och kommunikation med doktor/sjukhus
k. Underhållning under eventet.
6. IFAA Anläggningar
WFAC
Två dagar innan WFAC öppningsceremoni skall värden möjliggöra:
a. Möteslokal med tillräckligt bordsutrymme och stolar för åtminstone 25-30 personer
b. Bord skall placeras i U-form
All sanktionerade turneringar
a. Kopieringsmöjligheter
b. Utskriftsmöjligheter
c. Telefon/fax och E-postmöjligheter
d. Ett privat område för disciplin/protest möten
e. Separat anslagstavla
Alla ovanstående nämnda resurser och möjligheter anses som del av eventets organisationskostnader och värden måste tillåta dessa kostnader i eventbudgeten.
7. Prisutdelningsceremoni
c. Bankett eller alternativt arrangemang med relaterade kostnader
d. Bordsarrangemang för troféer och medaljer
e. Ljudanläggning
f. Resurser för gäster och IFAA styrelsemedlemmar. IFAA sekreteraren skall meddelas
namn på gäster innan ceremonin.
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8. Försäljning av minnesartiklar
a. IFAA styrelsens tillåtelse att använda IFAA logotyp
b. IFAA styrelsens tillåtelse för eventlogotyp
c. Provision till IFAA för användning av IFAA logotyp
D. Under eventet.
1. Förse varje representant i världsnämnden eller nominerad representant med en startlista
visande medlemsland, före tävlingen, för att kunna fastställa medlemskap
2. Se till att Representanten för värdslandet är tillgänglig att delta i Världsnämndens möte.
3. Se till att klassningskort, eller andra officiella klassningsdokument, för de tävlande kontrolleras mot nominerad klassning. Om klassning inte kan verifieras skall deltagaren placeras i ”A” klass.
4. Procedur för daglig utskrift av uppdaterade resultat. En kopia skall lämnas till varje
Världsnämnds representant och åtminstone en kopia skall sättas upp på anslagstavlan.
5. Slutliga resultat kommer att sättas upp före prisutdelningsceremonin.
6. Komma överens med IFAA kassören om IFAA:s andel av anmälningsavgifterna.

E. Efter eventet.
Genomgång av alla aspekter av värdskapet av eventet och gör en föredragning för IFAA
sekreteraren för övervägande till ändringar av policy sammanställning vilket kan ge förbättringar i process och förfarande.
F. Sponsorskap
IFAA godkänner följande sponsorskap:
1. Sponsorskap som inkluderar namnrättigheter för eventet.
Ingen värd tillåts att ingå sponsorskapsarrangemang som inkluderar namnändring av
eventet. Rättigheten för ett sådant sponsorskapsarrangemang ligger hos IFAA styrelse
och slutligt godkännande kommer att ligga på världsnämnden. Alla inkomster härrörande
från ett sådant arrangemang skall överlåtas till IFAA.
2. Internationella sponsorer
Värden får göra arrangemang för internationellt sponsorskap. Godkännande för sådant
arrangemang kommer att ligga på IFAA styrelse, som också skall besluta hur stor del an
inkomster från ett sådant arrangemang skall överlåtas till IFAA.
3. Lokala sponsorer
Värden får göra arrangemang för lokalt sponsorskap, förutsatt att det inte kommer att föreligga någon intressekonflikt mellan den sponsorn och den internationella sponsorn. Inkomster för ett sådant sponsorsarrangemang skall överlåtas till värden
4. Lag eller individuella sponsorer
Arrangemang för lag och individuell sponsorskap kan göras av alla lag eller individer. Ett
sådant sponsorskap skall vara tillåten förutsatt att villkoren för ett sådant arrangemang
inte orsakar någon intressekonflikt med internationella eller lokala sponsorer.
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Bilaga 02

International Field Archery Association
Grundläggande uppförande för tävlande
1. Denna turnering sker i enlighet med reglerna för International Field Archery Association
(IFAA), reglerna och förordningarna av turneringsarrangörer och lokala lagar, hälso- och
säkerhetsförordningar. Det är varje ren skyldighet av individen att sätta sig in i ovanstående regler och förordningar såsom de lokala lagarna och förordningarna. Tillträde av en
tävlande till skjutbana(or) och tillhörande areor skall anses utgöra en total acceptans av
alla dessa regler och förordningar.
2. Vid bristande anpassning till punkterna 3 till 9 reserverar turneringsarrangören av detta
event sig rättigheten att neka eller förhindra tillträde till skjutbanan(orna) och tillhörande
areor för eventet. Tävlingsledarens beslut skall vara slutgiltigt i detta avseende.
3. Användning av radioapparater, CD-spelare, MP3-spelare eller liknande såväl som mobiltelefoner är inte tillåtna på någon del av bågskyttebanan(orna).
4. Uppträdande som utgör, eller anses eller som rimligen kan tolkas som att utgöra, en anledning till fara, förvirring, irritation eller olägenheter av något slag, sådant som ständigt
användande av ojustheter och grovt språk är inte tillåtet.
5. Det är oacceptabelt att göra yttranden av rasism eller sexuell natur.
6. Det är oacceptabelt att mobba, trakassera, hota eller skrämma någon person eller
patrull. Våldsamt uppförande är oacceptabelt under alla omständigheter.
7. Det är inte tillåtet att tillträda skjutbana(or) och tillhörande arealer samtidigt som det finns
någon artikel eller substans som är olaglig när det gäller lokala lagar och förordningar.
8. Ingen person får tillträda eller försöka tillträda bågskyttbanan(orna) medan man är påverkad av alkohol eller full.
9. Rökning är inte tillåten på bågskyttebanan(orna) utanför de areor som är avsedda för
rökning (rökrutor).
10. Alla personer bes, i allmänt säkerhetsintresse och gott uppförande, att följa alla instruktioner från banfunktionärer eller andra officiella representanter för turneringsarrangören.
Banfunktionärer och andra officiella representanter för turneringsarrangören får rapportera till
tävlingsledaren eller bankaptenen någon som inte följer denna kod för uppträdande. Någon deltagare som påträffas av tävlingsledaren/bankaptenen att ha uppsåtligen åsidosatt denna uppförandekod eller att fuska eller agera i en "osportsligt" uppförande får se sitt tillträde till turneringen som förnekad, begränsad eller återkallad, kan uteslutas från skjutbanorna och därtill tillhörande areor och kan bli rapporterad till sina nationella myndigheter.
Individer påminns om att turneringsarrangören kan kall på hjälp från lokala brottsbekämpande
organ att assistera dem att verkställa värdnationens lagar.
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Bilaga 03/1

Poängräkning av pilar
Typiska detaljer för varje typ tavla
Grundläggande poängberäkning:
IFAA regler fastslår att linjen som separerar två poängzoner tillhör den lägre poängzonen.
Med detta menas att måttet på poängzonen räknas från insidan av delningslinjen oavsett hur
tjock delningslinjen är. Några tryckare/tillverkare visar tjock delningslinje medan andra visar en
mycket tunn delningslinje. Även om det inte finns någon regel på delningslinjens tjocklek, tenderar moderna tapeter att ha mycket tunna linjer som inte är synliga med blotta ögat från skjutlinjen.
För att en pil skall räknas med den högre poängen måste pilen bryt igenom linjen, med detta
menas att del av pilen även om det knappast syns, måste vara inne i den högre poängzonen.
Detta gäller för alla IFAA bågskytteronder.

1: Hög poäng
2: Låg poäng
3: Pilen skär inte genom linjen, låg poäng
4: Pilen skär igenom linjen, hög poäng
5: Pilen bryter genom pappret in i den höga poängzonen, men skaftet ligger utanför den höga
poängzonen. Pilen kommer att få den låga poängen.
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Bilaga 03/2
Poängberäkning för Animal (2D tapeter):

Pil 1: Pilen tangerar hårlinjen inne i skadezonen och skall poängföras som ”skada”.
Pil 2: Pilen tangerar hårlinjen på utsidan och poängförs inte.
Pil 3: Pilen skär igenom hårlinjen och poängföras som ”skada”.
Pil 4: Pilen tangerar hjärtzonslinjen och poängförs som ”skada”.
Pil 5: Pilen skär inte igenom hjärtzonslinjen och poängförs som ”skada”.
Pil 6: Pilen skär igenom hjärtzonslinjen och poängförs som ”hjärta”.
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Bilaga 03/3
Poängberäkning för Animalrond (3D figurer):

Pil 1: Pilen sitter i fundamentet och räknas inte
Pil 2: Pilen sitter i fundamentet men skär igenom hårlinjen. Den poängförs som ”skada”.
Pil 3: Pilen poängförs som ”skada”.
Pil 4: Pilen skär igenom hjärtzonslinjen och poängförs som ”hjärta”.
Pil 5: Pilen träffar hårlinjen men stannar inte kvar i figuren. Den räknas inte och ingen ny pil får
skjutas.

Figuren visar en handritad ”skadelinje” för att skilja fundamentet från djuret. En pil måste skära
igenom linjen för att poängföras som ”skada”.
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Bilaga 03/4
Poängberäkning för Standardrond och jaktrond (3D figurer):

Pil 1: Pilen sitter i fundamentet och räknas inte
Pil 2: Pilen sitter i fundamentet men skär igenom hårlinjen och poängförs som ”skada”.
Pil 3: Pilen tangerar ”lungzonslinjen” men skär inte igenom linjen. Den poängförs som ”skada”.
Pil 4: Pilen tangerar ”hjärtzonslinjen” men skär inte igenom linjen. Den poängför som ”lunga.”
Pil 5: Pilen skär igenom hjärtzonslinjen och poängförs som ”hjärta”.
Pil 6: Pilen träffar hårlinjen men stannar inte kvar i figuren. Den räknas inte och ingen ny pil får
skjutas.
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Bilaga 03/5

Pil 1: Pilen sitter i benet och poängförs som ”skada”.
Pil 2: Pilen träffar hårlinjen men stannar inte kvar i figuren. Den räknas inte och ingen ny pil får
skjutas.
Pil 3: Pilen sitter i hornet och räknas inte och ingen ny pil får skjutas.
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Bilaga 03/6
Poängberäkning för Field och Hunterronden

Pil 1: Pilen tangerar högre poängzon men skär inte in i
den högre poängzonen. Pilen poängförs som 3 poäng.
Pil 2: Pilen skär in i den högre
poängzonen. Pilen poängförs som 4 poäng
Pil 3: Pilen har rivit in i in den
högre poängzonen, men
skaftet är positionerad i den
lägre poängzonen. Pilen
poängförs som 3 poäng

Pil 1: Pilen tangerar linjen som delar de två
poängzonerna men skär inte igenom
linjen. Pilen poängförs som 3 poäng.
Pil 2: Pilen skär igenom linjen.
Pilen poängförs som 4 poäng
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Bilaga 04/1
Fieldrondens metriska avstånd till den närmaste 5 cm
Tapetstorlek
65 cm
65 cm
65 cm
65 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
20 cm

Antal
positioner
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
4

Skjutavstånd
Veteran/Senior/Ung Senior

Junior

Cub

73,15-64,00-54,85-45,70 m
59.45 m
54,85 m
50,30 m
41,15-36,60-36-2,00-27,45 m
32,00-32,00-32,00-32,00 m
45,70 m
41,15 m
36,60 m
27,45 m
22,85 m
18,30 m
13,70 m
10,65-9,15-7,60-6,10 m

45,70 m
45,70 m
41,15 m
36,60 m
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior

27,45-22,85-18,30-13,70 m
27,45 m
22,85 m
18,30 m
18,30 m
13,70-13,70-13,70-13,70 m
18,30 m
18,30 m
13,70 m
9,15 m
9,15 m
9,15 m
9,15 m
6,10 m

Hunterrondens metriska avstånd till närmaste 5 cm
Tapetstorlek
65 cm
65 cm
65 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
35 cm
20 cm

Antal
positioner
4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
2
2
2
2

Skjutavstånd
Veteran/Senior/Ung Senior

Junior

Cub

64,00- 59,45-55,80-53,05 m
58,50-53,95-50,30-47,55 m
53,05-48,45-43,90-41,15 m
48,45-43,09-40,25-37,50 m
43,90 m
40,25 m
36,60 m
32,90-32,90-32,90-32,90 m
29,25-29,25-29,25-29,25 m
25,60-25-60-25,60-25,60 m
21,05-18,30m
17,35-15,55 m
13,70-12,80 m
10,05 m

45,70 m
45,70 m
41,15 m
37,50 m
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior

27,45-22,85-18,30-13,70 m
27,45 m
22,85 m
18,30 m
18,30 m
18,30 m
18,30 m
13,70 m
13,70-13,70-13,70-13,70 m
9,15 m
9,15 m
9,15 m
9,15 m
6,10 m
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Bilaga 04/2
Animal märktrond och omärktrond metriska avstånd till den närmaste 5 cm
Tapet grupp

Antal tapeter
per grupp

Grupp 1

3

Grupp 2

3

Grupp 3

4

Grupp 4

4

Veteran/Senior/Ung Senior:
Tre 4,55 m walk-up med första skjutpålen mellan
54,85 och 36,6 m (3 skjutpålar)
Junior: Endast senioravståndets närmaste påle.
Cub: 1x 27,45-22,85-18,30 m walk-up, 1x27,45 m
och 1x 27,45 m
Veteran/Senior/Ung Senior/Junior:
Tre 2,75 m walk-up med första skjutpålen mellan
41,15 och 27,45 m (3 skjutpålar)
Cub: 3x 18,30 m
Veteran/Senior/Ung Senior/Junior:
Fyra en positions avstånd (en skjutpåle)
mellan 32,00 och 18,30 m
Cub; 1x18,30 m, 2x 13,70 m och 1x 9,15 m
Veteran/Senior/Ung Senior/Junior:
Fyra en positions avstånd (en skjutpåle)
mellan 18,30 och 9,15 m
Cub; 9,15 - 6,10 m

3D Jaktrond och 3D standard rond metriska avstånd till närmaste 5 cm

Figur grupp

Antal figurer
per grupp

1
2
3
4

3
3
4
4

Maximumdistans
Veteran/Senior/
Ung Senior
54,85 m
41,15 m
32,00 m
18,30 m

Junior

Cub

45,70 m
41,15 m
32,00 m
18,30 m

27,45 m
22,85 m
18,30 m
9,15 m
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Bilaga 04/3
Internationella rondens metriska avstånd till den närmaste 5 cm
Tapetstorlek
65 cm
65 cm
65 cm
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
35 cm
35 cm
35 cm

Antal
positioner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skjutavstånd
Veteran/Senior/Ung Senior

Junior

Cub

59.45 m
54,85 m
50,30 m
45,70 m
41,15 m
36,60 m
32,00 m
27,45 m
22,85 m
18,30 m

45,70 m
41,15 m
36,60 m
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior
som senior

27,45 m
22,85 m
18,30 m
18,30 m
18,30 m
18,30 m
13,70 m
13,70 m
9,15 m
9,15 m

Flintronden metriska avstånd till närmste 5 cm
Tavelstorlek
Veteran/Senior/
Ung senior/
Cub
Juniorer
35 cm
50 cm
20 cm
35 cm
35 cm
50 cm
20 cm
35 cm
35 cm
50 cm
20 cm
35 cm
35 cm
50 cm

Skjutpositioner

Skjutordning

Skjutavstånd

1
1
1
1
1
1
4

1
2
3
4
5
6
7

22,85 m
6,10 m
27,45 m
13,70 m
18,30 m
9,15 m
27,45-22,85-18,30-13,70 m

Skjutpositioner
a. Denna rond skall skjutas på en 27,45 meters bana med skjutlinjerna parallella med tavlornas linje på avstånden 610- 9,15- 13,70- 18,30- 22,85 och 27,45 meter.
b. Med start från linjen på 27,45 meter skall linjerna numreras 3, 1, 5, 4, 6, och 2.
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Bilaga 05 A
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Bilaga 05 B
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