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на 

Стрелецa с лък

Превод на наръчника от английски. 
Ако поради някаква причина се установят различия между българския и английския вариант водещ е 
текста на английски 
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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СТРЕЛБА С ЛЪК

Мишени
 
 1. Мишените няма да се поставят върху по-големи мишени; върху щита или 
предния план не може да има отбелязвания, които да се използват като мерни точки.

 2. Всички щитове трябва да са централно разположение по линията на 
изстрела.

 3.  Във всички турнири с официални рундове на IFAA трябва да се използват 
минимум  8 мишени върху всички щитове, на които се слагат мишени от 20 см. 
Мишените трябва да бъдат подредени в два квадратни блока по 4 мишени във всеки. 

!
!

!
International Field Archery Association 
Book of Rules : 2011-2012 edition 29 "#!

Sight - Any device attached to or incorporated in the bow or attached 
to the arc
markings or blemishes on the bow limbs and/or bow riser, 
other than caused by normal wear and tear, which in the 
opinion of the IFAA Technical Committee may assist the 
archer in aiming the bow. 
 

Spot - Aiming centre. 
 

Stabiliser - Any device attached to or incorporated in the bow that in the 
opinion of the IFAA Technical Committee will assist in 
improving the stability of the bow. 
 

Standard Unit - A series of shots with a set number of targets as defined in 
Article V for the various Official Rounds. 
 

Straight - A target with a single marker for an archer. 
 

Stop - Warning call to other archers 
 

Target - The aiming subject for an archer and, when used in 
conjunction with a number, defines a location on the range 
 

Walk up - A target with multiple markers that are shot in sequence with 
the longest distance shot first. 

        
B. Targets   
 

1. Faces shall not be placed over other larger faces, nor shall there be any artificial marks 
on the butt or in the foreground that could be used as points of aim. 

 
2. All butts must be positioned square to the centre of the shooting lane. 
  
3. In all tournaments using official IFAA rounds, a minimum of 8 faces must be used on all 

butts requiring 20 cm faces.  Faces shall be arranged as follows:- 
Two square blocks of four faces each (see diagram). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

A minimum of two faces must be used where 35 cm faces are specified; these faces shall 
be placed side by side on a horizontal level. 

 
При мишени с диаметър 35 см. трябва да се използват минимум две мишени, които 
се поставят хоризонтално една до друга.

 4. Когато се използват две двойки мишени една над друга, първата двойка 
стрелци стреля по долната двойка мишени.

 5. Мишените с диаметър 35 см трябва да бъдат простреляни с четири стрели 
на мишена. Стрелите, изстреляни от лявата страна, трябва да са в лявата мишена и 
обратно, с изключение на ветрилообразна стрелба, при която 2 стрели от левия 
маркер трябва да бъдат изстреляни по лявата мишена и 2 стрели от десния маркер – 
по дясната мишена.

 6. Мишените с диаметър 20 см  се прострелват в следния ред: горе ляво, горе 
дясно, долу ляво, долу дясно.

!
!

!
International Field Archery Association 
Book of Rules : 2011-2012 edition 30 "#!

4. Where two pairs of faces are provided, one above the other, the first pair of archers shall 
shoot at the lower pair of faces. 
 

5. 35 cm faces shall be shot all four arrows at a single face.  Arrows shot from the left hand 
side shall be shot at the left hand target and vice versa, except on fan shots where the two 
arrows from the left hand markers shall be shot at the left hand target, and the arrows 
from the right hand markers shall be shot at the right hand target. 

 
C. Shooting positions  
 

1. Each target shall have an indicator board at the shooting position, each board shall be 
visible on approach to the first shooting position, this board shall carry the information 
as defined in the Tournament Rules of each event. 

 
2. The distance of each shot shall be clearly shown on each marker. At least one marker per 

shooting position is mandatory. More markers may be used as preferred by the host 
member. 

 
3. Where equal distance markers are used, the minimum distance between any two adjacent 

markers shall be 3 ft, and the maximum distance between the extreme markers shall be 
15 ft. 

 
4. 20 cm faces shall be shot in sequence:- 

 
Top left, top right, bottom left, bottom right (see diagram). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 35 cm faces shall be shot all four arrows at a single face,  rule B5 will apply if multiple 
faces are used. 
 

6. 50 cm faces shall be shot all 4 arrows at a single face, rule B5 will apply if multiple faces 
are used. 

 
7. 65 cm faces shall be shot all 4 arrows at a single face, rule B5 will apply if multiple faces 

are used. 
 
D. Equipment 
 

1. Any kind of bow, having two flexible limbs, except a crossbow or bow incorporating a 
mechanical drawing device. 

 

 7. Мишените с диаметър 35 см се прострелват с по четири стрели в мишена, 
като правило т. 5 се прилага ако са сложени няколко мишени.

 8. Мишените с диаметър 50 см  се прострелват с по четири стрели на мишена, 
като правило т. 5 се прилага ако са сложени няколко мишени.
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 9. Мишените с диаметър 65 см  се прострелват с по четири стрели на мишена, 
като правило т. 5 се прилага ако са сложени няколко мишени.

Екипировка

 1. Всички разновидности лъкове с две гъвкави рамена, без арбалети или 
лъкове с механизъм за изтегляне на тетивата.

 2. Стрелецът поддържа пълната маса на лъка и масата на опън, без външна 
помощ, с изключение на онази, указана при съответните стилове.

 3. Скоростта на стрелата не бива да надвишава 300 фута в секунда или 91,5 
м/с.

 4. Стрелецът е отговорен за употребата и поддръжката на оборудването си в 
съответствие с гаранционните изисквания на производителя за всеки тип 
оборудване, който използва.

Стилове стрелба

 1. Гол лък – рикърв и къмпаунд  (BB)

  a) Лъкът, стрелите, тетивата и аксесоарите трябва да бъдат лишени от 
всякакви прицели, маркери, или белези, които могат да бъдат използвани за 
прицелване.

  b) Подвижна поставка за стрела може да се използва за контрол на 
разстоянието между стрелата и корпуса на лъка.

  c) Използването на стабилизатори е разрешено.

  d) Разрешено е наличието само на един перманентен нокпойнт на 
тетивата, който да се маркира с единичен или двоен белег.

  e) Не се разрешават механични елементи, освен един неподвижен 
маркер за разтяжка и/или нивелир върху лъка, като нито единият, нито другият могат 
да се подават над стрелата.

  f) Всички използвани стрели трябва да са с еднаква дължина, маса, 
диаметър, оперение и прорези, независимо от цвета, като се позволяват различия, 
дължащи се на износване и изтриване

2. Свободен стил - Ограничен – рикърв и къмпаунд (FS)

  a) Позволени са всякакви видове мерници.

  b) Не са позволени спусъци.
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3. Свободен стил - Неограничен (FU)

  a) Позволени са всякакви лъкове, мерници и спусъци, признати от 
световния съвет на IFAA.

4. Ловна стрелба – рикърв и къмпаунд (BH) 

  a) Лъковете, стрелите, тетивата и аксесоарите не трябва да имат 
никакви маркери или белези, които да могат да се използват за прицел. Нивелир не е 
разрешен.

  b) Към екипировката на стрелеца не се разшешава да бъдат 
прикрепвани никакви устройства, които могат да се използват за прицелване. 
Кликъри не са разрешени.

  c) Оптични устройства, които помагат на стрелеца да уеднакви 
подравняването на мерната линия и приклаването не са разрешение.

  d) Допуска се само един постоянен нокпойнт върху тетивата. 
Нокпойнтът трябва да бъде отбелязан с единичен или двоен маркер.

  e) Позволява се една-единствена неподвижна опорна точка (при 
прикладване).

  f) Стрелецът допира стрелата, поставена в нокпойнта, с 
показалеца върху нокпойнта. Позицията на пръста не може да се 
променя по време на състезанието. В случай на физическа 
деформация или инвалидизация се взима специално разрешение.

  g) Всички използвани стрели трябва да са идентични по 
дължина, тежест, диаметър, оперение и срезове, без оглед на цвета, 
като се позволяват деформации от износване.

  h) Brush бутони са разрешени, ако са намират на огънатия край на 
рамото на лъка.
Заглушители на тетива на разстояние не по-малко от 
дванадесет инча под или над нокпойнта и колчан, 
монтиран от другата страна на прицелния прозорец, без 
нито една част от него да влиза в прицелния прозорец, 
са разрешени. 
Един прав стабилизатор плюс допълнителни елементи, 
ако се използват такива, който не надвишават 
дванадесет инча, измерени от задния край на лъка, 
може да бъде използвани. Разклоняващ се стабилизатор 
и контра-балансьори не са позволени. Удължителят, за което е закрепен 
стабилизатора, е част от него.

  i) Силата на опън не се променя по време на рундовете
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5. Ловна стрелба - Неограничена (BU) 

  a) Позволени са всякакви видови лъкове и спусъци, признати от 
световния съвет на IFAA. Позволен е мерник  с 4 или 5 фиксирани точки, като нито 
мерникът, нито точките се променят по време на рунда.

  b) Пиновите мерници трябва да са прави от опорната им  точка до 
мерната точка, да са по-близки до хоризонтала, отколкото до вертикала, като за 
всеки пин се разрешава само една контролна точка. Припокриващи се пинове или 
оптични мерници не се позволяват.

  c) Спусъците са разрешение.

  d) Контролна точка на тетивата (kisser button) или пийп сайт са 
позволени, но не и двете. Към пийп сайта на тетивата не може да се включва никакво 
увеличително оборудване.

  e) Протектори на пиновете могат да се използват, стига разстоянието от 
долния край на горния протектор и горния пин да е по-голямо от разстоянието между 
горния пин и следващия под него. Същият просвет важи и за долния пин и долния 
протектор.
  f) Всички останали правила на ловна стрелба се прилагат.

 6. Ловна стрелба - Ограничена (BL)

  a) Важат същите правила като за неограничената, с тази разлика, че не 
се разрешават спусъци.

 7. Дълъг лък (LB)

  a) Лък без сглобки с прави краища от какъвто и да е материал, който 
при натягане се деформира в непрекъсната еднопосочна крива, измервана по 
следния начин: 
когато натегнатият лък  се постави във вертикално положение, ъгълът между 
допирателната към всяка точка на раменете и въображаемата хоризонтална линия 
трябва винаги да намалява, когато точката се отдалечава от мястото на захвата. 

 Когато има съмнение относно непрекъснатостта на кривата на раменете, то 
тетивата, положена от края на хвата до началото на укрепените прорези за 
закрепване (а ако няма такива – точката, при която тетивата се закрепва в жлеб на 
раменете) от задния край на натегнатия лък, не показва никакъв просвет между 
тетивата и корпуса на лъка.

  b) Подсилването на върховете на лъка не може да превишава 20 мм във 
височина, измерено от повърхността на задната част на рамото и 50 мм на дължина, 
измерени от центъра на жлеба на тетивата по посока мястото за хват.

  c) Лъкът може да съдържа мерен прозорец и легло за стрели. 
Прозорецът трябва да е отворен по цялата си дължина и закръглен там, където се 
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пресича с горното рамо на лъка. Прорезът на прозореца не може да преминава 
центъра на лъка.  

  d) Ръкохватката, прозорецът и леглото за стрели не бива да имат 
никакви маркери, които да се използват като помощни инструменти за прицелване.

  e) Всички добавки към лъка с цел стабилизация, нивелиране, 
намаляване на силата на опън, проверка на опъна или прицел не са разрешени.

  f) На тетивата се позволява само един нокпойнт, който може да бъде 
отбелязан с единичен или двоен маркер. Ако се използват тримерни нокпойнти като 
топчета например, може да се използва само един маркер. Разрешени са 
заглушители за тетива не по-близо от 30 см под или над нокпойнта.

  g) Стрелите трябва да са дървени, оперени с естествени пера, и трябва 
да бъдат с еднаква дължина и връх, без оглед на цвета. По стрелата не бива да има 
никакви маркери, които да могат да се използват като помощ за прицелване. 
Насадките за захващане на стрелата могат да бъдат от всякакъв материал. Може да 
се използват върхове с всякаква тежест.

  h) Изстрелът се извършва със средиземноморска 
техника. В случай на физически недостатък или инвалидност се 
изисква специално разрешение.

  i) Елементи, които не отговарят на тези правила, се 
класифицират като ловен стил с рикърв, и се съобразяват с разрешеното 
оборудване при този стил

 8. Исторически лък (HB)

  a) Признаването на класическия лък  (наричан също така исторически 
или примитивен лък) се основава на общоприетия дизайн и употреба преди 1900 г.

  b) Няма да се прави разлика между различните конфигурации или 
дизайни на лъка или използваните материали.

  c) Признава се само една състезателна група, в която няма класове.

  d) Лъкът може да бъде монолитен или композитен дървен лък.

  e) Включването на легло за стрели и страничен мерен прорез е 
разрешено, стига да отговаря на класическата конфигурация на лъка, утвърдена 
исторически.

  f) Лъкът се прави от дърво или материали, използвани в периода на 
историческата му употреба. Модерни материали като въглеродни или стъклени 
нишки и епоксидна смола не могат да бъдат използвани. Използването на 
исторически лепила като туткал и смола не се разрешават и за раменете се 
използват само съвременни лепила.
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  g) Стандартният материал за тетивата е полиестер. Историческите 
материали (например лен или сухожилия), както и съвременните материали за 
тетива (например кевлар) не могат да бъдат използвани.

  h) Стрелите трябва да са дървени и да са оперени с естествени пера. 
Съвременни остриета и насадки са разрешени. Насадки, прорязани стрелата са 
разрешени, само ако са укрепени със съответните материали.

  i) Аксесоари като плетени нокпойнти и пръстени за палеца са 
разрешени, стига да са били използвани в периода на историческа употреба на лъка.

  j) Отговорност на стрелеца е да се увери, че цялото оборудване, 
използвано в турнира, е исторически коректно. Стрелецът трябва да даде 
документално доказателство за съответствието на оборудването, ако то му бъде 
поискано от техническия контрол на състезанието.

Състезателни групи (Дивизии)

!
!

!
International Field Archery Association 
Book of Rules : 2011-2012 edition 36 "#!

3. Style and Division nomenclature 
 
A full description of individual recognised Styles and Divisions is shown in the 
following chart: 

 
 
G. Tournament Officials  
 

1. Tournament officials such as Shoot Director, Range Captain(s), Technical Control 
Officers etc. shall be appointed.  

 
2. A Technical Control shall be appointed by the tournament organisers before the 

tournament.  Such Technical Control shall consist of at least two members, who shall 
be archers with sound knowledge of archery equipment. Appointment of these 
Technical Control officers at IFAA World and Regional Tournaments shall be subject 
to the Vice- approval.  

 
3. At every tournament a Field Captain shall be appointed by the tournament organisers / 

Tournament Director and it shall be his duty to: - 
 

a. Make up the groups. 
 
b. Appoint a Target Captain and two scorers for each group. 

 

 Adult Veteran Junior Cub 
Female Male Female Male Female Male Female Male 

$%&'()*+,'-.&/'! AFBB R) AMBB)(R) VFBB(R) VMBB(R) JFBB(R) JMBB(R) CFBB(R) CMBB(R) 

$%&'()*+0)12).34! AFBB(C) AMBB(C) VFBB(C) VMBB(C) JFBB(C) JMBB(C) CFBB(C) CMBB(C) 

5&''6789'!:;1;7'4!,'-.&/'! AFFS(R) AMFS(R) VFFS(R) VMFS(R) JFFS(R) JMFS(R) CFFS(R) CMFS(R) 

5&''6789'!:;1;7'4!!0)12! AFFS(C) AMFS(C) VFFS(C) VMFS(C) JFFS(C) JMFS(C) CFFS(C) CMFS (C) 

5&''6789'!<39;1;7'4! AFFU AMFU VFFU VMFU JFFU JMFU CFFU CMFU 

$)*=.37'&+,'-.&/'! AFBH(R) AMBH(R) VFBH(R) VMBH(R) JFBH(R) JMBH(R)   

$)*=.37'&+0)12).34!! AFBH(C) AMBH(C) VFBH(C) VMBH(C) JFBH(C) JMBH(C)   

$)*=.37'&!<39;1;7'4! AFBU AMBU VFBU VMBU JFBU JMBU   

$)*=.37'&!:;1;7'4! AFBL AMBL VFBL VMBL JFBL JMBL   

:)3>()*! AFLB AMLB VFLB VMLB JFLB JMLB CFLB CMLB 

?;67)&;-%9!$)*! AFHB AMHB       

@&)A'66;)3%9!<39;1;7'4! PFFU PMFU       

@&)A'66;)3%9!:;1;7'4! PFFS PMFS       

Правила за турнири

 1. Общи правила за турнири
  
  a) Всички лъкове и оборудване трябва да бъдат прегледани и 
маркирани преди началото на турнира. Всеки състезател представя оборудването си 
пред техническия контрол за проверка на определеното място и време. Отговорност 
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на състезателя е да поддържа оборудването си съгласно правилата на IFAA. Ако не 
го направи, това може да доведе до протест от друг състезател и до 
дисквалификация.

  b) Юношите стрелят в свои собствени групи.

  c) Децата стрелят в свои собствени групи под надзора и отговорността 
на не стрелящ възрастен. Този възрастен може да бъде един от оценителите на 
групата.

  d) Нито един стрелец не може да се състезава в даден турнир повече от 
веднъж, освен ако турнирът не допуска повече от едно участие.

  e) Състезателите не могат да стрелят по тренировъчни мишени по 
време на рунд, освен при официални прекъсвания.

  f) Стрелците трябва да направят всички изстрели в турнира, определени 
от спецификациите. Резултати на стрелец, който не завърши турнира, не се взимат 
предвид за награждаване.

  g) Решението за прекратяване на турнир или част от него е общо 
решение, взимано от вице-президента на IFAA (а в негово отсъствие – от негов 
упълномощен представител), директора на турнира и от полевия капитан.

  h) Нито един стрелец няма право да опъва лъка, вдигнат над главата, 
когато се прицелва хоризонтално.
 

 2. Правила за турнирите на открито (стрелба на открито, 3D и т.н.)
 
  a) Стрелците стрелят на групи от най-малко трима и най-много шестима 
души. Обикновено предпочитаната бройка е четирима. В турнирите по стрелба на 
открито броят на състезателите при всяка мишена се ограничава до шестима (168 
стрелци на 28 мишени). За турнирите по ловна стрелба броят може да се увеличи до 
осем стрелци на мишена (224 стрелци на 28 мишени). В случай, че броят на 
стрелците при определен стрелкови стил надвишава позволения брой, съответният 
стил се разделя на две групи с равен брой участници, като всяка група минава през 
еднакви рундове, но на различни полета. Ако турнирът е по ловна стрелба, 
стандартният рунд за 3D и ловният рунд за 3D на IFAA се смятат за еднакви.

  b) Стрелковите позиции на групата се определят по взаимно съгласие.

  c) Освен ако не е определено друго, всеки стрелец стреля от една и 
съща страна по първите четиринадесет мишени, като за следващите четиринадесет 
стреля от другата страна. Със съгласието на капитана по мишените стрелецът може 
да пожелае да стреля от другата страна, ако смята, че страната, от която стреля го 
лишава от предимство при дадена мишена . След преминаването на 
четиринадесетте мишени стрелците сменят реда си на стрелба. Тези, които са 
стреляли първи, стрелят последни, и обратно.
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  d) Дизайн с единичен маркер: стрелецът няма право да стреля от 
позиция пред определения маркер. Единият крак може да бъде на не повече от шест 
инча зад и не повече от три фута встрани от този маркер. За рундовете с животни, 
със или без маркери, единият крак трябва да допира или да не е на повече от шест 
инча зад или встрани от маркера.

  Дизайн с двоен маркер: стрелецът няма право да стреля от позиция 
пред определения маркер. Единият крак допира или е на не повече от шест инча зад 
или встрани от маркера.

  e) Една група не може да задържа следващата в търсене на изгубени 
стрели. Трябва да се носят достатъчно стрели, за да може всеки стрелец да 
продължи да стреля и да се върне и да търси изгубените след края на стрелбата.

  f) Нито един стрелец няма право да тренира по мишена, която в 
момента се използва за целите на турнир. Трябва да има специални тренировъчни 
мишени.
  g) Ако по някаква причина групата задържа друга група, между 
капитаните на мишените се постига споразумение за пропускане на втората група 
напред.

  h) Стрелец, получил позволението на капитана по мишените да напусне 
рубежа по някаква уважителна причина, може да получи привилегията да се върне в 
групата си и да довърши незавършения рунд. Групата може да изчака завръщането 
му, но трябва да позволи на другите групи да преминат напред. Капитанът по 
мишените определя разумен срок  за неговото завръщане, след изтичането на който 
групата продължава напред. Участникът може да навакса междувременно 
пропуснатите мишени по решение на полевия капитан.

  i) При неподходящи атмосферни условия турнирът продължава, освен 
ако полевият капитан не подаде предварително уговорен знак. Стрелците, 
напуснали рубежа без такъв знак се отстраняват от състезанието.

  j) Мишените се прострелват в определения ред. Всяка пропусната 
мишена може да доведе до наказание по решение на полевия капитан.

  k) Групите не се доближават и не пречат на други групи, докато се 
прострелват мишени, а остават отделени, докато всички членове на групата 
приключат стрелбата.

  l) При повреда в оборудването след разрешаването на проблема 
(поправка на повредата, използване на друго оборудване, минало през инспекция), 
стрелецът може да изстреля четири стрели по тренировъчна мишена под надзора на 
полевия капитан или на капитана на полигона.

  m) При официални турнири с немаркирани дистанции стрелецът може 
да използва оптични устройства, стига те да не могат да бъдат използвани за 
измерване на разстояния или ъгли. Оптичните устройства трябва да са ръчно 
преносими и да не създават пречки на другите стрелци по време на състезание. 
Не се позволяват електронни помощни устройства при оптичните устройства 
(например оптичен стабилизатор, електронно увеличение, стабилизатор на картина). 
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Оптичните устройства трябва да бъдат представени на инспекторите и маркирани 
със стикер, който не може да се отстранява по време на състезанието. Фотоапарати 
не могат да се използват като мерни устройства, а могат да се използват само след 
като всички стрелци в групата са простреляли мишената.

 3. Правила за турнири на закрито.
 
  a) Определя се мерна линия, като стрелецът трябва да застане така, че 
краката му да са от двете страни на линията.

  b) Определянето на стрелковите двойки се прави всекидневно от 
капитана на полигона. След всеки рунд съставът на двойките се сменя.

  c) Зрители се допускат по преценка на организаторите.

Резултати

 1. Общи правила за определяне на резултатите

  a) Нито една стрела в мишената или щита не бива да се докосва, преди 
да е отчетен резултата. Стрелите, пробили напълно мишената, но останали в щита, 
могат да бъдат бутнати обратно от капитана по мишените или негов замесник, който 
не е изстрелял стрелата, и да бъдат отчетени.

  b) Ако стрела удари мишената и отскочи, или премине през мишената и 
щита едновременно, се изстрелва друга стрела, която е специално маркирана.

  c) Ако стрела удари друга стрела в мишената и се вклини в нея, 
получава същия резултат като първата стрела. Стрели, отклонени от други стрели, 
се отчитат в зависимост от реалната си позиция.
  
  d) Ако има линия, която да отделя една от друга зона на мишената или 
на 3D мишена, линията се смята за по-ниска зона. Когато няма такава зона, стрелата 
трябва да е прорязала по-високата зона, за да се признае по-високия резултат. 
Позицията на основата на стрелата върху повърхността на мишената определя 
резултата. 
Стрели, които поразяват 3D мишени близо до линията на козината и не остават 
забити в мишената, не се отчитат и не се изстрелват други. На 3D мишени стрелите, 
забити в стойката или основата на мишената, или тези в рогата, не се отчитат.

  e) Стрелецът има право да вдигне лъка за стрелба до четири пъти, 
преди да стреля. Ако стрелата не бъде изстреляна на четвъртия път, опитът се 
отчита като пропуснат. Единственото изключение от това правило е опасна ситуация 
по преценка на капитана за мишените или на първия оценител, ако става въпрос за 
капитана по мишените при събитие на открито или директора на турнира при 
събитие на закрито.

  f) В случай на равни резултати за дадена награда се провежда бараж, 
по начин, описан в правилата за турнира. Баражът се провежда след като 
резултатите са проверени от съответния съдия, като се стреля под надзора на 
полевия капитан на открито или на директора на турнира на закрито на последния 
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ден на турнира, на който се стреля.

 2. Правила за отбелязване на резултати на открито (стрелба на открито, 3D 
мишени и т.н.)

  a) На всяка маркирана дистанция по-малка от 55 ярда се отчитат 
резултатите и стрелите се събират по предписания начин след стрелбата на всяка 
двойка стрелци, за да се намали вероятността от увреждането им. Капитанът на 
мишените и двамата оценители трябва да отидат при мишената, за да опишат 
резултата.

  b) В случай на изпусната стрела, стрелецът може да изстреля друга 
стрела, ако изпуснатата стрела може да бъде докосната с лъка от позицията на 
стрелеца на маркера.

  c) Попадение в мишената след рикошет в земята не се признава.

  d) Стрелец, който стреля от грешен маркер в грешна мишена губи 
точките за съответната стрела и няма право да стреля отново.

Официални рундове

A. Полеви рунд

1. Стандартния манш се състои от следните изстрели:

Размер Брой 
Позиции

Възрастни и ветерани Юноши Деца

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

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

80-70-60-50 yds 
65 yds 
60 yds
55 yds

45-40-35-30 yds
35-35-35-35 yds

50 yds
45 yds
40 yds
30 yds
25 yds
20 yds
15 yds

35-30-25-20 ft

50 yds 
50 yds
45 yds
40 yds

като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни

30-25-20-15 yds
30 yds
25 yds
20 yds
20 yds
20 yds
20 yds
15 yds

15-15-15-15 yds
10 yds
10 yds
10 yds
10 yds
20 ft

2. Полевата мишена трябва да има черна точка с бял вътрешен и черен външен 
пръстен, като се използват четири размера мишени:
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20 см диаметър 12 см вътрешен пръстен 4 см точка

35 см диаметър 21 см вътрешен пръстен, 7 см точка

50 см диаметър 30 см вътрешен пръстен, 10 см точка

65 см диаметър 39 см вътрешен пръстен, 13 см точка

Точки: пет за точка, четири за вътрешен пръстен, три за външен пръстен.

 
FAAS/IFAA Règlement  2011 – 2012 (Édition 1), Version français – Suisse 

Reproduction seulement avec l’accord de le Field Archery Association Switzerland 

ARTICLE V RONDES OFFICIELLES 

A. Ronde tir en campagne – Field Round 
1. L’unité standard se compose des distances de tir suivantes 

(Suisse: la couleur du piquet: voir annexes N° 6.4.) 
(Barème yard/mètre: voir annexes N°10.1.) 

 

Distances de la cible aux piquets Dimensions 
des blasons 

Nombre de 
Piquets Adultes Juniors Écoliers(Cub) 

65cm 4 80-70-60-50 yards 50 yards 30-25-20-15 yards 
65cm 1 65 yards 50 yards 30 yards 
65cm 1 60 yards 45 yards 25 yards 
65cm 1 55 yards 40 yards 20 yards 
50cm 4 45-40-35-30 yards Comme les adultes 20 yards 
50cm 4 35-35-35-35 yards Comme les adultes 20 yards 
50cm 1 50 yards Comme les adultes 20 yards 
50cm 1 45 yards Comme les adultes 15 yards 
50cm 1 40 yards Comme les adultes 15-15-15-15 yards 
35cm 1 30 yards Comme les adultes 10 yards 
35cm 1 25 yards Comme les adultes 10 yards 
35cm 1 20 yards Comme les adultes 10 yards 
35cm 1 15 yards Comme les adultes 10 yards 
20cm 4 35-30-25-20 feet Comme les adultes 20 feet 

  

2. Les blasons de tir en campagne ont un centre noir (spot), un cercle blanc intérieur et 
un cercle noir extérieur. Quatre grandeurs sont utilisées.  

  

20cm blason 12cm cercle 
extérieur 

4 cm cercle 
intérieur 

35cm blason 21cm cercle 
extérieur 7cm cercle intérieur 

50cm blason 30cm cercle 
extérieur 

10cm cercle 
intérieur 

65cm blason 39cm cercle 
extérieur 

13cm cercle 
intérieur 

 
Comptage: spot = 5 (2) cercle intérieur = 4 (1); cercle extérieur = 3.  

3. Tous les piquets pour adultes sont de couleur blanche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Championnat de la Suisse voir annexes à partir de N° 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. V 

3.  Всички маркери трябва да бъдат в бял цвят.

Ловен рунд

1. Стандартния манш се състои от следните изстрели:
Размер Брой 

Позиции
Възрастни и ветерани Юноши Деца

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

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

70-65-61-58 yds 
64-59-55-52 yds 
58-53-48-45 yds 
53-48-44-41 yds 

48 yds 
44 yds 
40 yds 

36-36-36-36 yds 
32-32-32-32 yds 
28-28-28-28 yds 

23-20 yds 
19-17 yds 
15-14 yds 

11 yds 

50 yds 
50 yds
45 yds
41 yds

като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни
като възрастни

30-25-20-15 yds
30 yds
25 yds
20 yds
20 yds
20 yds
20 yds
15 yds

15-15-15-15 yds
10 yds
10 yds
10 yds
10 yds
20 ft

2.  Ловната мишена е цялата черна с бяла точка. Използват се четири диаметъра, 
същите като полевите. Резултатите са същите като при полевите.

 
FAAS/IFAA Règlement  2011 – 2012 (Édition 1), Version français – Suisse 

Reproduction seulement avec l’accord de le Field Archery Association Switzerland 

B. Ronde chasse (Hunter Round) 
1. L’unité standarde se compose des distances de tir suivantes 

(Suisse: la couleur du piquet: voir annexes N° 6.5.) 
(Barème yard/mètre: voir annexes N°10.1.) 

 
Distances Dimensions 

des 
blasons 

Nombre 
de 

piquets Adultes Juniors Écoliers (Cub) 

65cm 4 70-65-61-58 yards 50 yards 30-25-20-15 yards 
65cm 4 64-59-55-52 yards 50 yards 30 yards 
65cm 4 58-53-48-45 yards 45 yards 25 yards 
50cm 4 53-48-44-41 yards 41 yards 20 yards 
50cm 1 48 yards Comme les adultes 20 yards 
50cm 1 44 yards Comme les adultes 20 yards 
50cm 1 40 yards Comme les adultes 20 yards 
50cm 4 36-36-36-36 yards Comme les adultes 15 yards 
35cm 4 32-32-32-32 yards Comme les adultes 15-15-15-15 yards 
35cm 4 28-28-28-28 yards Comme les adultes 10 yards 
35cm 2 23-20 yards Comme les adultes 10 yards 
35cm 2 19-17 yards Comme les adultes 10 yards 
35cm 2 15-14 yards Comme les adultes 10 yards 
20cm 1 11 yards Comme les adultes 20 feet 
  
2.  Les blasons de la ronde chasse sont noirs avec un centre (spot) blanc. Les grandeurs sont 

les mêmes que le rond tir en campagne.  
3. Les piquets sont de couleur rouge.  
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

 
(Championnat de la Suisse voir annexes à partir de N° 6.) 

 
C. Ronde animalière (Animal round) avec indicateur de distance 

1. L’unité standard se compose des distances de tir suivantes: 
Obligation groupe 1 Adultes/vétérans: 
     Trois cibles en avançant (walk up) avec 3 piquets, chacune a
    avec écartement de 5 yds 

Premier piquet entre 60 – 40 yds (3 piquets) 
Juniors: Le piquet d’adultes le plus proche (1 piquet) 
Écoliers: 30-25-20yd Walk-Up, 1 x 30yd, 1 x 25yd 
 
  

Obligation groupe 2 Adultes/vétérans: 
     Trois cibles en avançant (walk up) avec 3 piquets, chacune a
    avec écartement de 3 yds 

Premier piquet entre 45 - 30yds (3 piquets) 
Juniors: La même distance comme les adultes 
Écoliers: 3 x 20yd 
 

ART. V 
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3.  Всички маркери са оцветени в червено.

C. Рунд с животни на маркирани дистанции

1. Стандартния манш се състои от следните изстрели:

Мишени от група 1:  Мъже, жени, ветерани – 
    три изстрела на разстояние 5 ярда един от друг по посока 
    на мишената, с първи малкер между 60 и 40 ярда (3 
    маркера); 
    юноши – само предния маркер на възрастните; 
    деца – 30-25-20 ярда от ход, 1х30 ярда, 1х25 ярда.
Мишени от група 2: Мъже, жени, ветерани, юноши
    три изстрела на разстояние 3 ярда един от друг по посока 
    на мишената, с първи маркер между 45 и 30 ярда (3 
    маркера); 
    деца – 3х20 ярда.

Мишени от група 3:  Мъже, жени, ветерани, юноши – 
    четири изстрела от един маркер, като маркерът е на 
    разстояние между 35 и 20 ярда. 
    Деца: 1х20 ярда, 2х15 ярда, 1х10 ярда.

Мишени от група 4:  Мъже, жени, ветерани, юноши – 
    четири изстрела от един маркер, като маркерът е на 
    разстояние между 20 и 10 ярда. Деца: 3х10 ярда, 1х20 
    фута.

2. Мишени

 a) Мишените в този рунд са животни със зони за точки, разделени на две 
части. Зоната за по-висок  резултат е продълговата, а зоната за нисък  резултат се 
намира между тази за висок  резултат и линията на перата или козината, в 
зависимост от случая. Зоната между линията на перата или козината до външния 
край на носителя на мишената не дава точки.

 b) Зоната с най-висок резултат на мишени от група 1 е 9 инча широка и 14,5 
инча дълга, със закръглени краища.

 c) Зоната с най-висок  резултат на мишени от група 2 е 7 инча широка и 10,5 
инча дълга, със закръглени краища.

 d) Зоната с най-висок резултат на мишени от група 3 е 4,5 инча широка и 75 
инча дълга, със закръглени краища.

 e) Зоната с най-висок резултат на мишени от група 4 е 2,5 инча широка и 3 5/8  
инча дълга, със закръглени краища.

 f) Всички зони с най-висок резултат се оформят съгласно ЧЛЕН 12 В от секция 
„Политики“.
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3. Стрелкови позиции

 a) Позволени са максимум  три изстрела, като след първия успешен изстрел 
стрелбата се прекратява. Ако първата стрела порази зоната за резултат, не е 
необходимо да се изстрелват повече стрели.

 b) Стрелецът не може да се връща и да изтреля следващи стрели, ако се е 
придвижил към мишената.

 c) Стрелите на стрелеца трябва да бъдат ясно идентифицирани с един, два 
или три пръстена в основата на стрелата. Стрелите трябва да се изстрелват във 
възходящ ред. Ако някоя стрела е изстреляна извън определения ред, стрелецът 
трябва да уведоми капитана по мишената, който да определи последователността на 
другите стрели.

 d) Юношите прострелват мишените от група 1 от най-близкия маркер до 
мишената от позицията за възрастни.

 e) Първият стрелец прострелва първата мишена, след което вторият, третият 
и четвъртият се въртят съгласно реда в протокола за резултати.

4. Всички маркери трябва да бъдат оцветени в жълто.

5. Резултати:

Kill зона Зона Раняване

Първа стрела 20 точки 18 точки

Втора стрела 16 точки 14 точки

Трета стрела 12 точки 10 точки

!
!

!
International Field Archery Association 
Book of Rules : 2011-2012 edition 44 ""!

shot out of order, the archer is to advise the Target Captain who will direct the 
sequence for the remaining arrows.  

 
d. Juniors shall shoot Group 1 targets from the closest marker on the walk-ups for 

adults.  
 

e. The first archer shall shoot at the first target face and the sequence of first, 
second, third and fourth archer (etc), thereafter shall be in rotation according to 
the score card order. 

 
4. All markers to be coloured yellow 

 
5. Scoring 

 

 KILL WOUND 

1st arrow 
2nd arrow 
3rd arrow 

20 points 
16 points 
12 points 

18 points 
14 points 
10 points 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Animal Round unmarked distances 
 

1. The Standard Unit is 28 targets set at the Animal Round marked distances but with no 
distances shown on the markers.  

 
2. Targets shall be as the Animal Round marked distances targets. 

 
3. Shooting positions shall be as the Animal Round marked distances, but unmarked. 

 
4. Scoring shall be as the Animal Round marked distances. 

 
5. Optical devices in accordance with By-Law Article IV H 2m are permitted.   
 
 

!

!
!

!
!

D. Рундове с животни на немаркирани дистанции

  1. Стандартният рунд е от 28 мишени с животни на маркирани 
дистанции, само че при маркерите няма определена дистанция.

  2. Мишените са същите, като при рунда с маркирани дистанции.

  3. Стрелковите позиции са същите като при рунда с маркирани 
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дистанции, но няма да се маркират.
  
  4. Резултатите се отчитат както и при рунда с маркирани дистанции.

  5. Позволени са оптични устройства съгласно ЧЛЕН 4 H2m от 
правилника.

E. IFAA Ловен рунд с 3D мишени – една стрела

  1. Мишена: използват се само 3D мишени съгласно ЧЛЕН 12В от секция 
„Политики“.
  
  2. Стандартен рунд: състои се от 28 мишени.

  3. Стрелкови позиции: немаркирани, със следните максимални 
дистанции в ярдове:
    Максимална дистанция в ярдове:

Група 
мишени

Ветерани, 
мъже, жени

Юноши Деца

1
2
3
4

60
45
35
20

50
45
35
20

30
25
20
10

Правилото за ротация от ЧЛЕН 5 C3e при маркирани дистанции се прилага и в този 
рунд.

  4. Резултати: само по една стрела на мишена 

Kill зона 20 точки

Витална зона 16 точки

Зона Раняване 10 точки

F. IFAA Стандартен рунд с 3D мишени – две стрели

  1. Мишена: използват се само 3D мишени съгласно спецификациите за 
ловен рунд с 3D мишени.

  2. Стандартен рунд: състои се от 28 мишени.

  3. Стрелкови позиции: два маркера на мишена от различни дистанции. 
Максималната дистанция за всяка група мишени е същото като за тримерен ловен 
рунд. Правилото за ротация от член 5C3e при маркирани дистанции се прилага и в 
този рунд.

  4. Резултати: Очитат се две стрели:
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Kill зона 10 точки

Витална зона 8 точки

Зона Раняване 5 точки

Немаркиран Рунд животни

!
!

!
International Field Archery Association 
Book of Rules : 2011-2012 edition 46 "#!

The rotation rule in Article VC3e of the Animal Round Marked Distances also applies 
to this round. 
 

4. Scoring.  
Both arrows are counted for score. 
 
 

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kill 10 points 

Vital 8 points 

Wound 5 points 

Unmarked Animal Round 

 Kill  

  

3-D Hunting Round  
3-D Standard Round 
 

  

  

 Vital  

3-D Ловен рунд
3-D Стандартен рунд

!
!

!
International Field Archery Association 
Book of Rules : 2011-2012 edition 46 "#!

The rotation rule in Article VC3e of the Animal Round Marked Distances also applies 
to this round. 
 

4. Scoring.  
Both arrows are counted for score. 
 
 

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kill 10 points 

Vital 8 points 

Wound 5 points 

Unmarked Animal Round 

 Kill  

  

3-D Hunting Round  
3-D Standard Round 
 

  

  

 Vital  
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G. Международен рунд

  1. Международният рунд е от 20 мишени (по 10 на манш) и се състои от 
следните изстрели:

Размер Позиции Възрастни и 
ветерани

Юноши Деца

65cm 

65cm 

65cm 

50cm 

50cm 

50cm 

50cm 

35cm 

35cm 

35cm 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

65 yds 

60 yds 

55 yds 

50 yds 

45 yds 

40 yds 

35 yds 

30 yds 

25 yds 

20 yds 

50 yds

45 yds

40 yds

като възрастни

като възрастни

като възрастни

като възрастни

като възрастни

като възрастни

като възрастни

25 yds

20 yds

20 yds

20 yds

20 yds

15 yds

15 yds

10 yds

10 yds

10 yds

  2. Мишените трябва да отговарят на спецификациите за ловен рунд на 
IFAA. Използват се мишени с три диаметъра – 35, 50 и 65 см. На всяка дистанция се 
изстрелват по три стрели. Точките са пет за кръга, четири за вътрешния пръстен, три 
за външния пръстен. На тридесет и пет ярдовия рубеж се използват два централни 
маркера за стрелкови позиции в международния рунд. Всички други правила за 
полевите рундове се прилагат и към международния.

H. Експертен полеви рунд

  1. Всички дистанции и мишени от полевия рунд се прилагат и тук, с 
изключение на допълнителните разделителни линии, които се полагат на средата на 
разстоянието до центъра (само за елиминации) от външната и вътрешната страна.

  2. Резултатите се отчитат както следва: пет точки за центъра, четири 
точки за втория кръг, три точки за третия кръг, две точки за четвъртия кръг и една 
точка за петия кръг. Белият Х в центъра се използва само за елиминации. Към 
експертния рунд се прилагат всички разпоредби за полевия рунд.

I. Твърд (flint) рунд на закрито

  1. Стандартен манш

   a) Стандартния манш се състои от 7 серии по 4 стрели на серия, 
изстреляни от седем различни дистанции.

   b) Стандартния манш се състои от следните изстрели:
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Ветерани, мъже, 
жени, юноши

Деца Позиции Последователност Дистанция

35cm
20cm
35cm
20cm
35cm
20cm
35cm

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

25 yds
20 ft

30 yds
15 yds
20 yds
10 yds

30-25-20-15 
yds

   
   c) Резултатите се отчитат като при полевия рунд.

  2. Мишени

   a) Мишените са стандартни с диаметър 20 и 35 см, разположени в 
два реда върху всеки щит. Центърът на горния ред трябва да бъде на максимум  62 
инча от пода. Центърът на долния ред трябва да бъде на минимум 30 инча от пода и 
да се намира точно под горната мишена.

   b) За деца мишената с диаметър 20 см се замества с мишена с 
диаметър 35 см, а тази с диаметър 35 см – с 50 см.

  3. Стрелкови позиции

   a) Този рунд се стреля на 30 ярдов рубеж със стрелкови позиции, 
маркирани успоредно на прицелната линия на разстояние 20 фута, 10, 15, 20, 25 и 30 
ярда.

   b) От линията на тридесетия ярд към  мишената линиите за 
стрелба трябва да бъдат номерирани в следната последователност: 3, 1, 5, 4, 6, 2.

   c) За всеки щит трябва да има отделен коридор и стрелецът 
трябва да се придвижва от една към друга стрелкова позиция в коридора, в който се 
намират двете му мишени.

   d) Мишените върху щита във втория коридор трябва да бъдат в 
обратен ред на тези в първия, а мишените в третия коридор трябва да са точно като 
тези в първия. Мишените в четвъртия коридор трябва да са като тези във втория.

  4. Правила за стрелба

   a) Стрелецът трябва да застане така, че краката му да са от 
двете страни на мерната линия.

   b) Пределното време за серия е три минути.
   c) Прилагат се всички други правила за провеждане на турнири на 
IFAA.
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   d) В случай на повреда на оборудването стрелецът информира 
Директора по стрелбата след приключване на серията. Стрелецът разполага с 15 
минути за поправка, без да задържа състезанието. Стрелецът има право да изстреля 
пропуснатите стрели след последната серия на съответния рунд при максимум  три 
серии (12 стрели). Стрелецът има право само на една повреда на оборудването на 
рунд.

   e) Ако стрелецът започне с висока мишена, например в първи 
коридор, втората серия е стрелба по ниска мишена в същия коридор. Стрелецът 
продължава да стреля по мишените в своя коридор, докато простреля и седемте 
мишени. За втората група от седем мишени той преминава в друг коридор, в който 
мишените са в ред, обратен на този, в който е започнал.

   ЩИТ 1      ЩИТ 2

 
FAAS/IFAA Règlement  2011 – 2012 (Édition 1), Version français – Suisse 

Reproduction seulement avec l’accord de le Field Archery Association Switzerland 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTT 2 BUTT 1 BUTT 2 BUTT 1  

2 / 20 2 / 20 2 / 20 2 / 20 20 fuss 

6 / 20 6 / 20 6 / 20 6 / 20 10 yard 

4/20 + 7 (W) 4/20 + 7 (W) 4/20 + 7 (W) 4/20 + 7 (W) 15 yard 

5/35 + 7 (W) 5/35 + 7 (W) 5/35 + 7 (W) 5/35 + 7 (W) 20 yard 

1/35 + 7 (W) 1/35 + 7 (W) 1/35 + 7 (W) 1/35 + 7 (W) 25 yard 

3/35 + 7(W) 3/35 + 7(W) 3/35 + 7(W) 3/35 + 7(W) 30 yard 

Lane 4 Lane 3 Lane 2 Lane 1  

 
Fig 2 

 
Notes:   
 

3/35 ce veut dire:   Position de tir numéro 3, tire sur une cible de 35cm 
6/20 ce veut dire:   Position de tir numéro 6, tire sur une cible de 20cm 
7(W) ce veut dire:  Position de tir numéro 7 est un tir de « Walk – Up » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 cm Field 
Face 

20 cm Field 
Face 

35 cm Field 
Face 20 cm Field 

Face 

Max. 62” à sol 

Min. 30” à sol 

BUTT 1 BUTT 2 

WIAC 
 

ЩИТ 2 ЩИТ 1 ЩИТ 2 ЩИТ 1

2 / 20 2 / 20 2 / 20 2 / 20 20 фута

6 / 20 2 / 20 2 / 20 2 / 20 10 ярда

4/20 + 7 (W) 4/20 + 7 (W) 4/20 + 7 (W) 4/20 + 7 (W) 15 ярда

5/35 + 7 (W) 5/35 + 7 (W) 5/35 + 7 (W) 5/35 + 7 (W) 20 ярда

1/35 + 7 (W) 1/35 + 7 (W) 1/35 + 7 (W) 1/35 + 7 (W) 25 ярда

3/35 + 7 (W) 3/35 + 7 (W) 3/35 + 7 (W) 3/35 + 7 (W) 30 ярда

Коридор 4 Коридор 3 Коридор 2 Коридор 1

Забележка:
3/35 значи  Позиция за стрелба 3 по мишена 35 см
6/20 значи  Позиция за стерлба 6 по мишена 20 см
7 (W) значи  Пoзиция за стрелба 7 проходна (Walk up)
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J. Рунд на IFAA на закрито

  1. Стандартен манш: 

 Стандартния манш се състои от 6 серии по 5 стрели на серия, 
изстреляни от дистанция 20 ярда. Децата стрелят от дистанция 10 ярда. 
  Рундът се състои от две стандартни манша.

  2. Мишени

   a) Мишената е с диаметър 40 см в диаметър и е в бледосин цвят. 
Центърът е отбелязан с два бели пръстена и синьо Х в централния пръстен. 
Линиите, които отделят зоните, са бели на цвят. Пръстен с Х се използва само за 
елиминации.

   b) Абсолютният център трябва да е с диаметър 8 см  с Х-пръстен 
с диаметър 4 см.

   c) Ръководителят на турнира може да разреши използването на 
петточкова мишена за стрелба на закрито, която съдържа 16 см мишени върху 
светлосиня повърхност.

Единичната мишена се състои от:

– бяла централна зона с диаметър 8 см
– външна зона с диаметър 16 см в светлосин цвят
– резултатите са: за централна зона – 5 точки, за синя зона – 4 точки
– мишените трябва да бъдат подредени като числото 5 на зар.

   d) Ако стрелецът стреля по петточкова мишена, трябва да бъде 
изстреляна по една стрела във всяка от петте точки на мишената. Поредността на 
изстрелите няма значение. Ако в една мишена попадне повече от една стрела, се 
отчита само стрелата с по-нисък резултат.

  3. Стрелкови позиции: трябва да предоставят достатъчно място, за да 
могат двама стрелци да стрелят едновременно по един и същи щит.

 
FAAS/IFAA Règlement  2011 – 2012 (Édition 1), Version français – Suisse 

Reproduction seulement avec l’accord de le Field Archery Association Switzerland 

J. Ronde Indoor IFFA 
1. Unité standard  

La ronde consiste en 6 volées à  5 flèches. La distance pur les adultes est 20 yards, pur 
les juniors 10 yards. Une ronde consiste en deux unités standards. 

2. Cibles 
a. Les blasons sont de couleur bleu mat et d’un diamètre de 40 cm. Le spot consiste 2 

cercles blancs avec un X bleu au centre. Les lignes de séparation sont de couleur 
blanche. (Le X compte seulement pour pouvoir départager en cas d’égalité) 

b.  Le centre est d’un diamètre de 8 cm, le cercle intérieur (X) est d’un diamètre de 4 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.  Le tournament captain peut permettre aux archers l’utilisation des blasons à 5 spots. 

Ce blason comporte cinq 16 blasons sur un fond quadrillé bleu. Un spot se compose 
de/ d’ : 
1) un cercle intérieur blanc d’un diamètre de 8 cm 
2) un cercle extérieur bleu mat d’un diamètre de 16 cm. 
3) Comptage :   Cercle intérieur blanc : 5 points 
    Cercle extérieur bleu : 4 points 
4) L’agencement des spots corresponde à celle des points du dé.  

d. En case de l’utilisation des indoor 5 spots blasons l’archer doit tirer un flèche sur 
chaque spot en ordre au choix. Si deux flèches tapent le même blason, celui qui 
compte le moins doit être compté.  

3. Pas de tir 
Le pas de tir doit offrir suffisamment de place et permettre à deux archers de tirer 
simultanément sur une cible (mais chacun sur son blason). 

4. Règlement de tir 
a. L’archer se tient sur la ligne de tir avec un pied de chaque côté de la ligne.  
b. Le temps limite par volée est de 4 minutes. 
c. Toutes les autres règles de tir du règlement IFAA sont à appliquer. 
d. En cas de défectuosité technique l’archer doit informer la direction de tirer après avoir 

terminé la volée. Ensuit l’archer a 15 minutes pour les réparations (soit il par réparer le 
matériau ou par l’usage des matériaux substitutive, accepté par le contrôle du 
matériau,  sans toutefois retarder la compétition. À la fin de la ronde, l’archer peut tirer 
les flèches non tirées mais au maximum 3 volées (12 flèches). Une défectuosité par 
archer par ronde serait acceptée au maximum.  

 
 
 
 
 
 
 

ART. V 
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4. Правила за стрелба

   a) Стрелецът трябва да застане така, че краката му да са от 
двете страни на мерната линия.
   b) Пределното време за серия е четири минути.

   c) Прилагат се всички други правила за провеждане на турнири на 
IFAA.

   d) В случай на повреда на оборудването стрелецът информира 
капитана по стрелбата след приключване на серията. Стрелецът разполага с 15 
минути за поправка, без да задържа състезанието. След като разреши проблема 
(поправи повреденото оборудване или използва друго, преминало инспекция), 
стрелецът има право да изстреля пропуснатите стрели след последната серия за 
съответния рунд при максимум три серии (15 стрели). Стрелецът има право само на 
една повреда на оборудването на рунд.

  5. Резултати

   a) От централната зона навън се присъждат съответно 5, 4, 3, 2 и 
1 точка.

   b) В случай на потвърдено отскачане или на стрела, преминала 
напълно през зоната за точки на мишената, стрелецът може да изстреля друга 
стрела. 

   c) Поразяване на погрешна мишена се смята за неуспешен опит.

   d) Когато стрелата падне непосредствено преди изстрел, 
стрелецът може да изстреля друга стрела вместо падналата, ако падналата е на 
разстояние до 10 фута от стрелковата позиция.

   e) Ако стрелецът изстреля повече от пет стрели на серия, се 
зачитат само петте стрели с най-нисък резултат.

   f) Ако стрелецът изстреля по-малко от пет стрели на серия, той 
може да изстреля и останалите, ако пропускът бъде открит преди официалното 
завършване на серията; в противен случай те се броят за неуспешни опити.

   g) При приключването на първия стандартен манш двойката 
стрелци сменя позицията си. Стрелецът, който е стрелял пръв, сега стреля втори, а 
стрелецът, който е стрелял по лявата мишена, стреля по дясната,  и обратно. 
Отговорност на стрелеца е да измести мишената си към новата позиция. Мишените 
не могат да се местят след началото на втория стандартен манш.

   h) В случай, че двете мишени са поставени една над друга, 
двойката стрелци, която стреля първа, трябва винаги да прострелва долната 
мишена.
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ЧЛЕН 8. Юноши

 A. Състезателите от дивизия юноши стрелят от маркерите за възрастни до 
дистанция от 50 ярда. Маркерите за юношите са в син цвят.

ЧЛЕН 9. Деца

 A. Маркерите за децата са в черен цвят.

IFAA СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО (WFAC)

WFAC се провежда в следните рундове от 28 мишени:

Неделя - Церемония по Откриване
Понеделник - WFAC Полево изпитание
Вторник -
Сряда - WFAC Изпитание със животни
Четвъртък - WFAC Полево изпитание
Петък - WFAC Ловно изпитание.
Събота - Церемония по награждаване и Банкет/Вечеря (по желание), 

Предаване на знамето на IFAA на следващия домакин на  
WFAC, Церемония по закриване.

IFAA СВЕТОВНО BOWHUNTER ПЪРВЕНСТВО (WBHC)

Форматът на WBHC трябва да съдържа следните рундове с 28 мишени: 

2 Рунда по IFAA Немаркиран Рунд животни – 3 стрели Рунд

1 Рунд по IFAA 3-D Стандартен Рунд – 2 стрели Рунд

1 Рунд по IFAA 3-D Ловен рунд – 1 стрела Рунд

Рундовете могат да се проведат в какъвто и да е ред      

ЕКИПИРОВКА 

Екипировката за всички стилове стрелба се определя от Общите Правила по 
отношение на: 

a. Колчани за стрели за разрешени за всички Дивизии ако закрепването им 
не се вижда от прицелния прозорец на лъка. 

b. Оптични устройства в съответсвие с Член 4 H 2m от Правилника са 
разрешени. 
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c. Промяна на екипировка по време на турнира: 

Смяна на част от екипировката, която предизвиква промяна на стила (дивизията) или 
да подобри начина на стрелба в един или друг от рундовете, не се позволява. 

Стрелецът трябва да се състезава и завърши изпитанието със същата екипировка, с 
която е започнал/а, с изключение при повреда на екипировка. 

Силата на лъка не може да бъде променяна по време на нити един от рундовете. 

ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА 

a. Не се разрешава на състезател или друго лице, което не е официално 
обвързано с турнира, да оглежда или инспектира Bowhunter трасетата преди 
стрелба. 

b. Не се разрешава на никой да придружава групите състезатели по трасето, ако 
не принадлежи към тази група (БЕЗ гости). Организаторите могат да разрешат 
присъствие на лица, като съдии или журналисти. 

c. Разискване по отношение разстоянието до мишените под каквато и да е 
форма между състезателите е строго забранено и може да доведе до 
дисквалификация. 

d. На стрелеца се позволява да използва собствени си бележки, като напр.  
настройки на мерника за различните дистанции. Но добавяне на бележки за 
дистанцията, които могат да бъдат използвани да помогнат на други 
състезатели по-късно по време на турнира са строго забранени и могат да 
доведат до дисквалификация. 

e. Не се разршава на член на групата (или друга група) да отива към следващ 
рубеж  докато всички членове на групата не изстрелят стрелите на рубежа, на 
който се стреля. 

f. В групите за стрелба първите двама стрелци стрелят първо по мишена №1, 
следващите двама стрелци стрелят първи по следващата мишена и така се 
редуват през целия рунд. Това редуване може да се промени в зависимост от 
общия брой на стрелците в групата и броя на тези, които могат да стрелят 
едновременно по дадена мишена. 

g. Когато са предвидени две мишени, стрелецът намиращ се отляво стреля по 
лява мишена, а този отдясно стреля по дясна мишена. 

h. В случай на равенство за която и да е награда се провежда бараж  между 
стрелците на три 3D мишени (две стрели на мишена) поставени на 
тренировъчни дистанции от група 1. Мишената от първия рунд е от група 1, 
тази от втория от група 2 и за трети рунд от група 3. Ако пак има равенство, 
стрелбата продължава с една стрела “внезапна смърт” по мишена от група 3, 
която се премества по-далеч след всяка стрела.

i. Резултати - Ако се използват 3D мишени за този рунд “спот” зона и “витална” 
зони се обединяват в “kill” зона. 
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IFAA СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО  на  ЗАКРИТО (WIAC)

Форматът на WIAC трябва да е следния:

Ден предхождащ Ден 1 - Церемония по Откриване
Ден 1 - Един IFAA рунд на закрито
Ден 2 - Един IFAA рунд на закрито
Ден 3 - Един IFAA рунд на закрито         

Церемония по закриване

В Ден 2 от WIAC вместо IFAA рунд на закрито може да се използва “твърд” 
рунд на закрито (описан е по-горе). Това решение може да бъде взето от 
организаторите при кандидатсване за домакинство на проявата.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА WIAC

1. Оптични прибири са разрешени

2. Разрешава се дивизия “Професионалисти” според Член IV F от Устава

3. В случай на развенство за която и да е награда се провежда бараж в три 
серии. Стрелецът с най-много Х-ове печели баража. Ако равенството не 
е разрешено се стреля една стрела - “внезапна смърт”

4. Стрелец може да избере да стреля по единична или пет точкова 
мишена. Мишените не могат да бъдат заменяни по време на рунда. 
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