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1. Alment om bueskydning  
 
 1.1 For bueskytter under DHIF gør der sig det specielle gældende, at de deltager 

- på lige fod med raske - i raskbueskydningsstævnerne. Derfor er det af prak-
tiske årsager formålstjenligt at benytte de af Dansk Bueskytte Forbunds ved-
tagne regler og love for konkurrenceafviklingen som grundlag for det arbejde, 
der skal gøres på dette område i handicapidrætten. Skytter skal derfor være 
medlem af en klub i DBSF for at deltage i stævner.  

 
 
2. Almene regler   
 
 2.1 Forbundsmesterskaber (FM) og andre stævner afvikles under de for rask-

idrætten gældende regler, men det har naturligvis været nødvendigt at tage 
visse hensyn til specielle gruppers handicap, hvorfor det er blevet anset for 
fornuftigt med specielle regler for CP-, tetra- og retarderede skytter i denne 
idrætsgren. Bortset fra disse grupper konkurreres der efter de af Dansk Bue-
skytte Forbunds vedtagne regler, der er udviklet på grundlag af de af FITA’s 
(Det Internationale Bueskytte Forbund) vedtagne love.  

 
 2.2 Holdskydning.   
 
  Et hold består af 2 skytter der skyder de samme afstande uanset klasse og 

køn.  
 
 
3. Klassificeringssystemer   
 
 3.1 Bueskytter er opdelt i klasser:  
   
  Køn: Mænd, kvinder    
  
  Alder: Mikroer op til 10 år  
   Minijuniorer fra 10 til 13 år    
   Juniorer fra 13 til 15 år  
   Ynglinge fra 15 til 18 år    
   Seniorer fra 18 til 50 år  
   Old Boys/Girls over 50 år    
   
  Bue type: Recurve bue.  
   Compound bue    
   Langbue  
   
  Handicap: Les autres    
   Para  
   Tetra 
   CP (spastisk lammede) 
   Retarderede 
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 Seniorskytterne er endvidere opdelt efter pointmæssig formåen. Point-bestemte 
skydeklasser:  

 
 Udendørs FITA runde: Elite, A, B, C.  
 
 Indendørs FITA runde: Elite, 1, 2, 3.  
 
 Klasseinddeling på udendørs FITA runde: 
 Elite:  fra 1125 point og derover 
 A:  fra 1000 til og med 1124 point  
 B:  fra 850 til og med 999 point  
 C:  fra 0 til og med 849 point  
  
 Klasseinddeling på indendørs FITA runde: 
 Elite:  fra 550 point og derover 
 1:  fra 520 til og med 549 point 
 2:  fra 460 til og med 519 point 
 3:  fra 0 til og med 459 point 
 
 Endvidere henvises til DBSF’s love.  
 
 Bortset fra CP-, tetra- og retarderede skytter konkurrerer alle andre handicappede 

skytter, uanset handicap, på lige fod med raske skytter.  
 
 
4. Turneringsreglement  
 
 4.1 Indendørs afstande  
 
 Indendørs skydes der fælles for mænd, kvinder, ynglinge, les autres og para: 
 2 x 30 pile på 25 meter på 60 cm ansigt eller 
 2 x 30 pile på 18 meter på 40 cm ansigt. 
 
 For CP-, tetra- og retarderede skytter over 18 år: 
 2 x 30 pile på 25 meter på 80 cm ansigt eller 
 2 x 30 pile på 18 meter på 60 cm ansigt. 
 
 For CP-, tetra-, retarderede, mellem 15 og 18 år samt juniorer og minijuniorer 

skytter: 
 2 x 30 pile på 15 meter på 60 cm ansigt eller 
 2 x 30 pile på 12 meter på 40 cm ansigt. 
 
 For CP-, tetra-, retarderede op til 15 år og mikroer: 
 2 x 30 pile på 10 meter på 60 cm ansigt eller 
 2 x 30 pile på 10 meter på 40 cm ansigt. 
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 4.2 Udendørs afstande  
 
 På en FITA runde skydes der 36 pile på følgende afstande:  
 Mænd, les autres og para: 
 90 og 70 meter på 122 cm ansigt og 
 50 og 30 meter på 80 cm ansigt. 
 
 Kvinder, herre ynglinge, old boys, les autres og para: 
 70 og 60 meter på 122 cm ansigt og 
 50 og 30 meter på 80 cm ansigt. 
 
 Les autres og para dame ynglinge samt old girls: 
 60 og 50 meter på 122 cm ansigt og 
 50 og 30 meter på 80 cm ansigt. 
 
 CP-, tetra- og retarderede over 18 år: 
 2 gange 50 meter på 122 cm ansigt og 
 2 gange 30 meter på 80 cm ansigt. 
 
 CP-, tetra og retarderede mellem 15 og 18 år samt minijuniorer: 
 40 og 30 meter på 122 cm ansigt og 
 30 og 20 meter på 80 cm ansigt. 
 
 CP-, tetra- og retarderede op til 15 år samt mikroer: 
 2 gange 20 meter på 122 cm ansigt og 
 2 gange 10 meter på 80 cm ansigt. 
 
 På en FITA 900 runde skydes 30 pile på følgende afstande:  
 
 Les autres og para herre, kvinder, dame og herre ynglinge samt old boys/girls:  
 60, 50 og 40 meter på 122 cm ansigt.  
  
 CP-, tetra-, retarderede over 18 år og juniorer: 
 40, 30 og 20 meter på 122 cm ansigt. 
 
 CP-, tetra-, retarderede mellem 15 og 18 år samt minijuniorer: 
 30, 20 og 15 meter på 122 cm ansigt. 
 
 CP-, tetra-, retarderede op til 15 år samt mikroer: 
 20, 15 og 10 meter på 122 cm ansigt. 
 
 4.3 Hvert år afholdes der indendørs FM og udendørs FM, begge ved én-dags 

stævner.  
 
 Indendørs FM skydes som en konkurrence i henhold til 4.1.  
 Udendørs FM skydes som en konkurrence i henhold til 4.2.  
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 4.4 Såfremt der under markeringen ved et stævne opstår tvivl om en pils værdi, 
skal dommeren tilkaldes, og denne afgør så pilens værdi. Såfremt en af 
skytterne på skiven ikke er enig i afgørelsen, kan denne anmode om, at en 
anden dommer bedømmer pilen, og skulle denne afgørelse falde anderledes 
ud end den første, er en tredje dommers afgørelse gældende.  

 
 I øvrigt henvises til Dansk Bueskytte Forbunds love.  


