
IFAA World Indoor 
Archery Campionships (WIAC) 

  
  

A.              IFAA inomhus världsmästerskap WIAC skall fortgå under 
en  fyra dagars period. 

  
B.              Varje tävlande skall skjuta fyra ronder av IFAA inomhus rond 

under tävlingens förlopp. 
  
C.              Regler för WIAC skall vara de för IFAA inomhusrond nedan 
  

1.    Standardbana 

Skall bestå av 60 pilar som skjutes i 3 omgångar, på ett avstånd av 20 yard. 
(Skjutavstånd för Cub skall vara 10 yard). Varje omgång skall bestå av 4 
serier med 5 pilar i varje serie. 

2.     Tavlor 
a.  Måltavlor skall vara 40 cm i diameter och skall vara av en matt blå färg, 

riktpunkten skall vara två vita ringar med ett blått kryss i den   inre 
ringen. Alla tryckta poänggivande ringar 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.  Tävlingsledningen får tillåta skytt att använda 5-spots tavla, vilken skall 

ha  
5 st. 16 cm träffytor på en klar blå yta. 

d.  En singel av dessa skall innehålla: 
1.    En vit poängzon som är 8 cm i diameter, 
2.    En yttre poängzon med 16 cm diameter av mörk blå färg, 
3.    Poängberäkningen skall vara: Vit zon 5 poäng, blå zon 4 poäng. 
4.    En pil skall skjutas i vardera träffytan på tavlan, får skjutas i valfri 

ordning. 
5.    Träffytorna på tavlan skall vara arrangerade motsvarande som 5:an 

på en tärning. 

3.     Skjutpositoner 
    Skjutpositionerna skall ge nog utrymme så att 2 skyttar samtidigt kan 
skjuta på en tavelbutt. 
  

4.     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 tilllämpas såsom anges i IFAA:s 

skjutregler. 



    d.     I händelse av materialfel, får skytten 15 min på sig att reparera, utan 
att hindra tävlingens fortgående. 

            Han skall tillåtas att skjuta de resterande pilarna efter rondens slut 
med maximum av 5 pilar. 

  

5.     Poängberäkning. 
    a.    Poängberäkningen är 5, 4, 3, 2, 1 från riktpunkten och ut. 
    b.    Alla pilar skall protokollföras innan de rörs eller drages ur tavlan. 
    c.    En pil som går igenom 2 ringar skall protokollföras med högre värde. 

Poängberäkningen avgörs av pilskaftets läge. 
           Pilskaftet måste gå igenom linjen och vidröra området med den 

högre poängen, för att få det högre poängvärdet. 
    d.    Bevittnad pil som studsar ut eller pilar som går helt igenom butt, får 

skjutas om. 
    e.    Träffar på fel tavla protokollföres som bom. 
    f.     Om pil tappas när en skytt skall skjuta, får ny pil istället för den 

tappade skjutas,om den tappade är inom 10 fot (3,3 m) från             
           skjutlinjen. 
    g.    Om en skytt skjuter mer än 5 pilar per serie, får endast de 5 pilarna 

som har lägsta poängen räknas. 
    h.    Om en skytt skjuter mindre än 5 pilar i en serie, får han skjuta sina 

återstå-ende pilar,om misstaget upptäckes innan serien officiellt 
           är slut. Annars blir de protokollförda som bommar. 
  
 


