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Namnskylt 

I ditt startkuvert finns en skylt med ditt namn på. Denna skylt skall placeras i hållaren som finns vid varje 

skjutplats. Den skall användas under lördagens och söndagens skjutningar så kom ihåg att ta med 

namnskylten efter lördagens skjutning. 

Startnamnlappen 

Skall bäras på skyttens koger eller ben så den är fullt synlig bakifrån under hela tävlingen. 

Protokollföring  

Vid kvalskjutningen på lördag är protokollen ifyllda med namn, klubb och klass. 

Under Söndagens hela matchomgång, SKALL namn, klubb och klass samt vilken match protokollet gäller 

(tex 1/16) fyllas i. Gör det direkt så går tävlingen betydligt snabbare. Under söndagen är det inte dubbel 

protokollföring. Protokoll får ej heller användas vid bye-match. 

Pauser 

Lördag mellan serie 1 & 2 ~30 minuter. Mellan skjutomgång 1 & 2 invigning därefter 

uppvärmningsskjutning. Mellan kvalificeringsomgång och lagmatcher ~45 minuter 

Söndag mellan 1/16 & 1/8 ~30 minuter. 

Skjutinformation, vid lika…. mm 

Vid lika resultat under kvalskjutningen individuellt och vid lagskjutningen på lördag räknas antal 10:or och 

antal 9:or. Om det fortfarande är lika blir det slantsingling. 

Vid lika poäng under lag finalskjutningen blir det Särskjutning med en serie om tre pilar (en pil per skytt) 

för poäng. Om poängen fortfarande är lika, vinner laget med pilen närmast centrum. Om fortfarande lika, 

skall laget med näst bästa (eller tredje bästa) pilen närmast centrum förklaras som segrare. 

Vid lika under den individuella finalskjutningen på söndag blir det särskjutning med en pil för poäng, om 

poängen fortfarande är lika vinner den som har pilen (samma pil) närmast centrum, eller om fortfarande 

lika, successivt en pil närmast centrum till särskiljningen är avgjord. 

Vid alternerande skjutning skall skytten som började matchen också skjuta först vid särskjutningen. 

Det blir växlande skjutordning så länge som det är 4 skyttar /butt. AB - CD, CD - AB, AB - CD osv 

Lagskjutning 

Vid SM i tavelbågskytte inomhus gäller alltid för recurve, compound, barebow och långbåge onominerade 

klubblag om tre skyttar. Antal sådana nominerade klubblag skall anmälas i ordinarie tid. Lagens ranking 

tas från skyttarnas individuella resultat vid kvalificeringsomgången. Utbyte av annan skytt i respektive 

klubblag ingående skyttarna skall skriftligen vara arrangören tillhanda senast en timme före lagrondens 

start. 

Obs! Det är bara dom 8 bästa lagen i varje klass som går vidare till finalskjutning. 

 

Vid lagskjutning skall varje skytt skjuta 2 pilar var. Hela laget har 2 minuter på sig att skjuta sina totalt 6 

pilar. Endast en skytt får befinna sig framför 1-meterslinjen åt gången. Övriga skyttar måste stå bakom 1-

meterlinjen. 

Observera att skytten som har skjutit måste ha klivit bakom 1-meterslinjen innan nästa skytt kliver fram 

för att skjuta. 

Om en medlem i laget går över 1-meterslinjen för tidigt skall domaren hålla upp det gula kortet, vilket 

visar att skytten skall återvända bakom 1-meterslinjen för att börja om eller ersättas av en annan skytt 

med pilar kvar att skjuta. Om laget inte respekterar det gula kortet och skytten skjuter sin pil skall laget 

förlora värdet av pilen med den högsta poängen i serien. Samma procedur tillämpas om en lagmedlem tar 

upp en pil ur kogret innan denne står på skjutlinjen.  

Uppvärmningsskjutning lag  

2 x 4 min före . 

  

Finalskjutning på söndag 

Högst 128 skyttar går vidare från lördagens skytte till 1/64 finalskjutningen på söndag. (Påverkar endast 

HCE) SM inne börjar enligt inbjudan med 1/64 på söndagen. 50 och 60 klassen ingår i respektive E klass. 

2 matcher (4 skyttar) / butt. Fram till 1/16 därefter 1 match(2 skyttar)/butt. Se uppsatta seedingdiagram 
var ni kommer in i matcherna och på vilken butt! 

För recurve, barebow och långbåge: fem (5) set om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. 



För compound: fem (5) serier om tre (3) pilar skjutna på två (2) minuter. 

Det innebär att vissa skyttar får en bye-match i första omgången. D.v.s. man går automatiskt vidare till 

nästa match. Titta på finalstegarna för information om vilken tavla du skall skjuta på. 

 

Pga det stora antal skyttar kommer finalskjutningen att delas upp i två omgångar. Långbåge och recurve 

kommer att börja direkt på morgonen. Dom skjuter 1/64, 1/32 och 1/16. Sen kommer compound och 

barebow att skjuta sin 1/64, 1/32 och 1/16. Efter det blir det en kort paus. Sen börjar alla 8 klasserna att 

skjuta sina 1/8 och framåt. Alla guldfinaler skjuts samtidigt. Utom för DR och DC. Dom skjuter sin guldfinal 

efter dom andra klasserna. 

 

Uppvärmningsskjutning söndag för 1/64 dels finalens skyttar 1x4 min före match, resterande skyttar 

endast omgången före man går in i stegen på anvisade buttar på respektive stege vid sin bye-match, för 

recurve, barebow och långbåge 3 set x 3pilar på 2 minuter.   

För Compound 5 serier om 3 pilar på 2 minuter. 

Toaletter 

Förbered er var toaletterna är Före tävlingsstart! 

Rökning förbjuden 

Det är rökning förbjuden i hallen. 

Inneskor 

Inneskor skall användas i hallen. 

 


