
ПРАВИЛНИК 
на  

Международната асоциация  
по стрелба с лък 

 

Превод на правилника от английски.  
Ако поради някаква причина се установят различия между  
българския и английския вариант водещ е текста на английски  
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ЧЛЕН I - СВЕТОВНИ КОНТИНЕНТАЛНИ РЕГИОНИ В IFAA 

A. Световните континентални региони в IFAA са следните:  
 Африка, Азия, Европа, Тих Океан регион, Северна Америка, Южна Америка. 

В. Нациите в регионите се определят от сектор Политики на IFAA 

C. Пълномощия и задължения на Регионалните Съвети: 

1. Регионалният Съвет има пълномощията да решава въпроси, които касаят Региона. 

2. Популяризира IFAA в региона и да развива фийлд стрелбата с лък и други дейности, 
свързани със стрелбата с лък. 

3. Да поддържа и записва резултатите от турнирите, под  егидата на Регионалния 
Съвет. 

4. Да избира по свое усмотрение Председател и/или Секретар: 

a. Задълженията на Председателя са: 

i. Да подпомага Вице-Президента в неговите задължения за провеждането и 
ръководство на всички турнири и състезания на Асоциацията. 

ii. Да изпълнява задълженията на Вице-Президента, ако той не е в състояние да 
действа. 

iii. Да изпълнява задълженията си в рамките на мандата, даден му от 
Регионалния Съвет.. 

b. Задълженията на Секретаря са: 

i. Да поддържа всички официални резулатати и да е отговорен за данъчни 
събития в рамките на мандата, даден му от Регионалния Съвет 

ЧЛЕН II - ТУРНИРИ, НАГРАДИ И ТРОФЕИ 

А. Световни и регионални турнири 
  
 1. Световни първенства 
   

а. Само пълноправните членове могат да кандидатстват за домакинство на турнири, 
одобрени от асоциацията. 

   
b. Световният съвет установява всички условия за провеждане на турнира 

c. Световните турнири включват световния шампионат по стрелба с лък на открито 
(WFAC), световния шампион по стрелба с лък в зала (WIAC) и световния 
шампионат по ловна стрелба с лък (WBHC.. Местата, на които ще се организират 
турнирите, ще се сменят на ротационен принцип в районите на IFAA. 

d. Кандидатурите за събития, одобрени от IFAA съгласно ЧЛЕН 2B (ротация) се 
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подават съгласно Член 1 от секция Политики. Ако даден регион пропусне да се 
кандидатира за полагащия му се турнир, ще се приемат кандидатури от други 
региони. Когато бъде приета кандидатура извън установения ротационен ред, 
следващият турнир от същия вид ще бъде предложен на следващия по ред регион. 
Това е регионът, който е бил на ред след региона, който не е подал кандидатура и 
така е предизвикал одобряването на извънредна кандидатура. 

e. Член, който иска да кандидатства за Световно първенство, трябва да има 
придобит опит преди това в организиране на Регионални или Национални 
състезания, които удовлетворяват Световния съвет. 

f. Член, който иска да бъде домакин на световен шампионат, плаща депозит в израз 
на добрата си воля. При приемане на номинацията или в рамките на 60 дни след 
това сумата от 750 евро се депозира при ковчежника на IFAA. Депозитът се 
отчислява от таксата за одобрение на IFAA съгласно ЧЛЕН 10В от Секция 
“Политики” на асоциацията.  

g. Ако след първата година приетият номиниран домакин оттегли номинацията, от 
тази сума се удържат 250 евро като глоба. След втората година се удържат 500 
евро, а след третата година се удържат 750 евро. Удържаните суми се предават на 
члена, който приеме да организира шампионата. Така определените глоби се 
прилагат, когато номинациите се приемат с предизвестие от четири години. 
Когато предизвестието е по-кратко, глобата се намалява пропорционално. 

   
 2. Регионални шампионати 

  а. Времето и мястото се определят единствено от членовете в дадения район, 
които определят и условията за провеждане на турнира, при условие, че ще се провеждат 
единствено официалните рундове на IFAA. 

B. Ротация 

C. Кандидатстване 

Само членове на IFAA, чието членство е било ратифицирано от световния съвет на IFAA, 
могат да кандидатстват за домакинство на турнири, одобрени от IFAA.  

Кандидатстването от страна на член на IFAA за домакинство на световен или регионален 
турнир трябва да отговаря на правилника на IFAA.  
Всеки член, който кандидатства за такъв турнир, трябва да направи това във времевия 
диапазон, описан от ЧЛЕН 1 от секция Политики и да гарантира на световния съвет на 

WFAC WBHC WIAC

Регион Година Регион Година Регион Година

Европа 2020 Северна Америка 2019 Азия 2021

Азия 2022 Тих Океан 2021 Южна Америка 2023

Южна Америка 2024 Африка 2023 Африка 2025

Северна Америка 2026 Европа 2025 Европа 2027

Тих Океан 2028 Южна Америка 2027 Северна Америка 2027

 Африка 2030 Азия 2029
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IFAA, че: 

1. Ако събитието се провежда едновременно с друго събитие, например национален 
турнир по стрелба с лък на открито, няма да се позволяват отклонения от 
правилника на IFAA. Виж и т. 2. 

2. Ако няма данни за ситуация по т.1, турнирът трябва да се проведе като 
независимо състезание без отклонения от правилата на IFAA. 

3. Събитието има приоритет над другите свръзани събития. 

В случай, че няма получени заявки за организиране до Световния съвет във времевия 
диапазон, Изпълнителният съвет ще преговаря за алтернативно място за провеждане. Това 
място няма да бъде обект на реда на ротация  

D. Други турнири 

1. Световният съвет може да провежда и/или одобрява турнири за стрелци на 
един член, както и за стрелци на двама или повече членове. Световният съвет ще 
определи условията за одобрение или провеждане. 

2. Вице-Президентът има правомощията да реши дали условията за одобрение 
от страна на IFAA са били или ще бъдат спазени. 

E.  Право на участие 

 1. Индивидуални състезатели 
  а. Всеки индивидуален състезател, който е регистриран член на асоциация 
клас А, В или С към IFAA (вж. Конституция Чл. IV: членство) и притежава валидна карта за 
Резултат/Класификация може да участва в Световно първенство на IFAA или Регионално 
първенство на IFAA 

  b. Ако един стрелец желае да участва на състезание на открито по правилата 
на IFAA, то същият трябва да има регистрирани поне два резултата в картата за Резултат/
Класификация от Field/Hunter/3D или подобни. 

Забележка 1:  
Много турнири се провеждат повече от един ден. Трябва да бъде отбелязан резултата от 
всеки ден  

Забележка 2:  
Това правило важи за резултати от турнири, провеждани по правилата на IFAA 

Забележка 3: 
Някои асоциациии провеждат турнири по 3D, които са подобни на 3D рунд IFAA. Резултатите 
от такива турнири могат да бъдат записани в картата за класификация 

  c. Ако един стрелец желае да участва в състезание на закрито по правилата 
на IFAA то същият трябва да има регистрирани поне два резултата от турнир на закрито в 
картата  за Резултат/Класификация 

Забележка 1: 
Рундове за класификация са Стандартен, Флинт на закрито и Международен Мейл Мач (Вж 
също и забележка по-горе E 1-B) 
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 2. Корпоративен отбор 
 Корпоративни членове (Асоцияции клас D. могат да участват с един или повече 
корпоративни отбора, както е определено от Чл. 15 (Стилове на отбори) от Политики на 
състезания организирани по правилата на IFAA. 
 Служители на Корпоративен член не могат да участват на състезания организирани 
по правилата на IFAA, освен ако не са регистрирани членове на асоциация член на IFAA 

 3. Гости 
  а. Организатор на регионално първенство на IFAA има право да приеме 
регистрации като гости от стрелци извън региона, както и да кани стрелци на нечленуващи 
в IFAA асоциации, за да промотира IFAA, ако има свободни места.  

  b. На стрелци от региона не може да бъде отказвано участие поради заети 
вече места от гости 

  c. Гостите не се включват във временното класиране и не могат да получават 
официален медал на IFAA от турнира 

  d. Регистрацията на гостите не може да бъде потвърдена преди затваряне на 
регистрацията за турнира. 

Забележка : Гостите могат да бъдат слагани със стрелци от друг стил на стрелба, ако в 
техния стил няма места 

F. Национален отбор 

Член на националния отбор състезание провеждано по правилата на IFAA трябва: 
  

1. Да бъде регистриран член на асоциация в съответната страна в рамките на IFAA. 
a. Да бъде гражданин на съответната страна по рождение или натурализация, 
или 

b. Да е живял в страната за период от не по-малко от 90 дни предхождащи 
турнира. 

c.  Да не е стрелял като член на националния отбор на друга асоциация, членка 
на IFAA, през предходните дванадесет месеца  

2. Да бъде регистриран в националния отбор в същия стил на стрелба, в който е 
регистриран като индивидуален състезател. 

3. Да стреля в дивизия аматьори 

Имената и стилът на стреляне на членовете на всеки национален отбор ще бъдат 
оповестени и изложени на видно място на таблото преди започване на първия ден на 
стрелба на турнира. Не се разрешават промени или допълнения след оповестяване на 
отбора.  

G. Трофеи и награди 

Секретарят отговаря за всички награди и трофеи на IFAA и води регистър за тях, 
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включително имената на дарителите, условията на състезанието, за което са дадени 
наградите, както и имената и резултатите на лицата, които са ги спечелили. Отговорността 
за намирането или заменянето на изгубените трофеи е отговорност на асоциацията на 
победителите, която трябва да предложи трофей, подобен на изгубения. 

ЧЛЕН III - ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ 

A. Стилове  
Всички турнири трябва да включват всички видове стрелба, признати от IFAA. 

B. Система за награди 

1. Награди за турнири   

 a. Награди за Шампионите 
На Световните първенства по ловна стрелба WBHC и по стрелба на открито WFAC, 
както и по стрелба на закрито WIAC, при всяка дисциплина ще се присъждат златни, 
сребърни и бронзови медали.  

 b. Специални награди 
Специални награди на IFAA в съответствие с приетата от Световния съвет на IFAA 
система 

 c. Национални награди 
Награди от национално ниво – съобразно системата, приета от националната 
асоциация. 

Турнири, спонсорирани или одобрени от IFAA – трябва да са в съответствие със 
системата, приета от световния съвет на IFAA. 

2. Награди за клас 

 а. Награди за клас от клас В и С ще се отсъждат на Световните шампионати по 
стрелба с лък на открито. Не се присъждат награди за клас за клас А. 

 b. Не се присъждат награди за клас на Световните шампионати по ловна 
стрелба с лък и по стрелба с лък на закрито 

 c. Броят на медалите се определят от броя участници във всеки клас. 

1/1  2/4  3/7  4/12  5/20+ 

Забележка 1: 
Препоръчва се Чл. 2с да не се прилага за дивизия Юноши. По принцип 
организаторите прилагат  1/1, 2/2, 3/3, 4/12, 5/20+ правило за тази дивизия. 

Забележка 2:  
Не се присъждат награди за клас В и С за стрелци класифицирани за медали от 
Световни първенства. Напр. стрелец класиран за злато в клас В, както и за бронзов 
медал от Световно първенство получава медала за 3 място от Световното, но не 
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получава златен медал за клас В. 
Стрелецът класиран за сребърен медал клас В получава сребърен медал 

3.  Награди за постигнат резултат 

a. IFAA 560 Perfect Club  

 i. Всеки стрелец независимо от стил на стреляне или дивизия, който постигне  
перфектен резултат на полеви, ловен или рунд животни (28 мишени. може да  
бъде избран да се присъедини към IFAA 560 Perfect Club 

ii. Резултатът трябва да е постигнат на състезания провеждани от IFAA. 

iii. Името на стрелеца ще бъде записано в 560 Perfect Club и публикувано в 
списъка на официалната интернет страница на IFAA. 

iv. Стрелци, които постигнат перфектен резултат ще получат специален 
сертификат при поискване от секретаря на IFAA. 

b. 900 Perfect Club 

i. Всеки стрелец независимо от стил на стреляне или дивизия, който постигне 
перфектен резултат на полеви, ловен или рунд животни (28 мишени. може да 
бъде избран да се присъедини към IFAA 900 Perfect Club 

ii. Резултатът трябва да е постигнат на състезания провеждани от IFAA. 

iii. Името на стрелеца ще бъде записано в 900 Perfect Club и публикувано в 
списъка на официалната интернет страница на IFAA. 

iv. Стрелци, които постигнат перфектен резултат ще получат специален 
сертификат при поискване от секретаря на IFAA. 

C. Състезания  
1. Правилата за състезанията на любители ще бъдат признатите от световния 
съвет на IFAA. 

2. Правилата за състезанията на професионалисти ще бъдат признатите от 
световния съвет на IFAA. 

3. IFAA възприема допинговата политика на МОК. Прилагането на тази политика  
е отговорност на Световния съвет на IFAA. 

D. Световни рекорди  

1. Световни рекорди могат да се регистрират на Световните шампионати на IFAA 
или на регионални шампионати под егидата на IFAA. 

2. IFAA ще признае световни рекорди на състезания от Световни и Регионални 
първенства на стрелци с валидно членство към асоциация член на IFAA за 
следните рундове:he following Rounds: 

a. Полеви рунд 
b. Ловен рунд 
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c. Един рунд на закрито (60 стрели. 
d. Троен рунд на закрито (180 стрели) 

3. Секретарят на IFAA поддържа списък с резултатите от рекордите 

4. Световни рекорди получени на трасе с некоректни дистанции и/или некоректни 
вид мишени няма да се признават. Мишена с некоректна дистанция и/или размер 
няма да се стреля наново с коректна дистанция и/или размер за узаконяване на 
резултата на рекорда. 

5. IFAA ще публикува на Световните и Регионални състезания най-високите 
постигнати резултати за всеки стил и дивизия 

ЧЛЕН IV - Общи правила за стрелбата с лък на открито 

А. Термини 

Щит      – Всеки предмет, върху който се поставя мишената. 
  
Повреда на оборудване   – За да претендира за повреда на оборудване, стрелецът   
    трябва да е в състояние да докаже, че част или части от   
    неговото оборудване в производствения му вид вече не е в   
    същото физическо състояние, т.е. счупено е и по    
    дефиниция е неизползваемо. 

Мишена    – Отпечатана хартиена мишена. 

Фен (ветрило)  – Мишена, при която има множество ветрилообразни    
    маркери на равни разстояние от мишената. 

Маркер    – Позиция за стрелба. 

Острие    – Острие на стрела. Староанглийският термин (pile) се    
    отнася до традиционните дървени стрели. 

Рунд     – Маркирани дистанции: Две определени стандартни    
    манша или като алтернатива двукратно прострелване на   
    един и същ стандартен манш.           
    Немаркирани дистанции: 28 мишени. 

Мерник    – Всяко оборудване, прикрепено към лъка или неделима   
    част от него, или прикрепено към тялото на стрелеца, с    
    изключение на обикновени очила, включително маркери по   
    раменете и/или тялото на лъка, с  изключение на онези,   
    причинени от износване или увреждане, които по мнението на  
    техническия комитет на IFAA могат да помогнат на стрелеца да  
    се прицели 

Спот     – Център на мишена. 

Стабилизатор   – Всяко оборудване, прикрепено към лъка или неделима   
    част от него, което по мнението на техническия комитет на   
    IFAA може да подобри стабилността на лъка. 
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Стандартен Манш      – Серия от изстрели на определен брой мишени,    
    описани в ЧЛЕН 5 за различните официални рундове. 

Права мишена   – Мишена с един маркер за стрелеца. 

Стоп     – Предупреждение към другите стрелци. 

Мишена    – Прицелен обект за стрелеца; когато се използва заедно с   
    цифра, обозначава прицелното разстояние. 
  
Проходна мишена  – Мишена с множество маркери за стрелба на различни   
    разстояния, които се прострелват последователно, като   
    се започва от най-далечната дистанция. 

Дърво    –  С цел направа на лъкове и/или стрели: 
    Всеки вид растителен материал като дърво, камъш,    
    бамбук, тръстика или подобен 

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

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

 3.  Във всички Световни или Регионални турнири с официални рундове на IFAA 
трябва да се използват минимум 16 мишени върху всички щитове, на които се слагат 
мишени от 20 см. Мишените трябва да бъдат подредени 4х4 като се получават вертикални 
редове от по 4 мишени   

 

При мишени с диаметър 35 см. трябва да се използват минимум четири мишени, които се 
поставят в квадрат - 2 горе и 2 долу 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 маркер 1 и 2 отляво трябва 
да бъдат изстреляни по лявата мишена и 2 стрели от маркер 3 и 4 отдясно – по дясната 
мишена. 

 
 

 
International Field Archery Association 

       Book of Rules : 2013-2014 edition 30  

 
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 world and regional tournaments using official IFAA rounds, a minimum of 16 

faces must be used on all butts requiring 20 cm faces.  Faces shall be arranged 4x4 so 
that vertical rows of four targets result. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minimum of four faces must be used where 35 cm faces are specified. These faces 
shall be placed in a square – 2 up and 2 down, side by side. 
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C. Позиции за стрелба. 

 1. Всяка мишена има индикационно табло за позицията за стрелба, като всяко табло 
трябва да бъде видимо при подход към първата позиция за стрелба и в него трябва да се 
съдържа информацията, определена от правилата за провеждане на състезанието. 

 2. Разстоянието на всеки изстрел трябва да бъде ясно отбелязано върху маркера. 
Задължително е наличието на поне един маркер за позиция. Могат да се използват и повече 
маркери, в зависимост от предпочитанията на организатора. 

 3. Когато се използват маркери за равни дистанции (фен., минималното разстояние 
между два съседни маркера трябва да е 3 фута (0.91 м), а максималното разстояние между 
двата крайни маркера трябва да е 15 фута (4.57 м.) 

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

 

 5. Мишените с диаметър 35 см се прострелват с по четири стрели в мишена, като 
правило В5 се прилага ако са сложени няколко мишени. 

 6. Мишените с диаметър 50 см се прострелват с по четири стрели на мишена, като 
правило В5 се прилага ако са сложени няколко мишени. 

 7. Мишените с диаметър 65 см се прострелват с по четири стрели на мишена, като 
правило В5 се прилага ако са сложени няколко мишени. 

D. Екипировка 

 1. Всички разновидности лъкове с две гъвкави рамена, без арбалети или лъкове с 
механизъм за изтегляне на тетивата. 
Забележка: “Разделени рамена” (Split) или “Рамена с повдигащо действие” (Lever action) се 
считат за единични рамена. 

 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. 

 
 

 
International Field Archery Association 

       Book of Rules : 2013-2014 edition 31  

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. 

 
2. The archer shall support both the mass weight and the holding weight of the bow 

without any assistance from any external aid, other than those defined in the relevant  
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E. Стилове стрелба 

 1. Гол лък – рикърв и къмпаунд  (BB) 

  a. Лъкът, стрелите, тетивата и аксесоарите трябва да бъдат лишени от  
всякакви маркери, дефекти на пластове, всякакви белези, които могат да бъдат използвани 
за прицелване. 
Ако такива белези съществуват по прицелния прозорец на тялото на лъка, цялата дължина 
на прозореца се покрива с лепенка 

  b. Разрешават се стрелецът да носи писмени свои бележки 

  c. Подвижна поставка за стрела може да се използва за определяне 
разстоянието между стрелата и корпуса на прицелния прозорец. Поставката не може да се 
показва над стрелата 
Забележка: Част от поставката, която се счита за необходима за правилното й 
фукциониране може да се показва над стрелата, особено при използване на много тънки 
стрели. Напр. залепена поставка, Бергер бутон и т.н. 

  d. Използването на стабилизатори се разрешава. 

  e. Стопери на камовете при къмпаунд за определяне на дължината на опън са 
разрешени. 

  f. Разрешено е наличието само на един постоянен нокпойнт на тетивата, който 
да се маркира с един или два белега. 

  g. Не се разрешават механични устройства, освен един нерегулируем кликер 
за разтяжка и/или нивелир върху лъка, като нито единото, нито другото могат да се подават 
над стрелата. 

  h. Всички използвани стрели трябва да са с еднаква дължина, тегло, 
диаметър, оперение и насадки, независимо от цвета, като се позволяват различия, дължащи 
се на износване и изтриване 

  i. Разрешава се използването на един или два string stopper-и ако се намират 
извън полезрението и не могат да се използват за прицелване 

2. Свободен стил - Неограничен (FU) 

  a. Позволени са всякакви видове лъкове, мерници и спусъци признати от 
Световния съвет на IFAA. 

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

  a. Важат същите правила като при Свободен стил - Неограничен, но не се 
разрешава използване на спусъци.  

4. Ловна стрелба – рикърв и къмпаунд (BH) 

  a. Лъковете, стрелите, тетивата и аксесоарите не трябва да имат никакви  
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маркери или белези, които да могат да се използват за прицел. 
       Ако такива белези съществуват по прицелния прозорец на тялото на лъка, цялата 

дължина на прозореца се покрива с леп 

 b. Разрешават се стрелецът да носи писмени свои бележки 

 c. Използването на нивелир не се разрешава. 

            d. Към екипировката на стрелеца не се разрешава да бъдат прикрепвани 
никакви устройства, които могат да се използват за прицелване.  
Оптични устройства, които помагат на стрелеца да уеднакви подравняването на мерната 
линия и приклаването не са разрешение 

           e. Подвижна поставка за стрела може да се използва за определяне 
разстоянието между стрелата и корпуса на прицелния прозорец. Поставката не може да се 
показва над стрелата  
Забележка: Част от поставката, която се счита за необходима за правилното й   
фукциониране може да се показва над стрелата, особено при използване на много   
тънки стрели. Напр. залепена поставка, Бергер бутон и т.н. 

  f. Кликъри не са разрешени. 

 g. Kisser бутон не е разрешен 

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

  i. Позволява се една-единствена точка на прикладване. 

  j. Стрелецът допира стрелата, поставена в нокпойнта, с показалец долепен до 
насадката. Позицията на пръста не може да се променя по време на състезанието. В 
случай на физическа деформация или инвалидизация се взима специално разрешение. 

   k. Всички използвани стрели трябва да са идентични по дължина, тегло, 
диаметър, оперение и насадки, без оглед на цвета, като се позволяват деформации от 
износване. 

 
 l. 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.  

 m.  Разрешава се прикрепен колчан към лъка от 
обратната страна на прозореца на прицел, ако никоя негова 
част не е видима и служи за прицелване 

 n.  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 от всякакъв тип не са 
позволени. Удължителят, за което е закрепен стабилизатора, е част от него. 
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  o. Силата на опън не се променя по време на рундовете 

  p. Разрешава се използването на един или два string stopper-и ако се намират 
извън полезрението и не могат да се използват за прицелване. 
Скобата за този string stopper се използва за неговото закрепване и фунциониране като 
string stopper и не може по никакъв начин да се използва за противотежест или контра 
балансьор 

5. Ловна стрелба - Неограничена (BU) 

a. Всякакви видови лъкове и спусъци, признати от световния съвет на IFAA.  

b. Мерник с 4 или 5 фиксирани точки, като нито мерникът, нито точките се променят 
по време на рунда. 

c. Пиновeте на мерниците трябва да са прави от основата на закрепване до мерната 
точка, разположени хоризонтално а не вертикално в мерника, като за всеки пин се 
разрешава използване само на една референтна точка за дистанция. Покрити пинове или 
оптични мерници не се позволяват. Използването на подсветка закрепена на мерника, която 
да осветява пиновете се разрешава  

d. Оптични устройства които помагат на стрелеца да постигне консистентност при 
подравняване на прицела и точка на прикладване не са разрешени. 

e. Използване на нивелир се разрешава ако е част от корпуса на мерника и се счита 
за негова част за всички измервания и референции. 

f. Разрешават се използването на всякакъв вид поставки за стрели 

g. Разрешава се само един постоянен nock point. Той може да бъде маркиран от 
един или два белега или от “D” луп. 

h. Разрешават се всякакъв вид спусъци 

i. Разрешава се или kisser button. или пийп сайт, но не и двете. Към пийп сайта на 
тетивата може да бъде инкорпорирана леща. 

j. Корпус на мерника около пиновете може да се използва, стига разстоянието от 
долния край на корпуса отгоре и горния пин да е по-голямо от разстоянието между горния 
пин и следващия под него. Същият просвет важи и за долния пин и долната част на 
корпуса. 

k. Всички стрели трябва да бъдат идентични по дължина, тегло, диаметър, оперение 
и насадки, като се разрешава следи от употреба и износване. 

l. Разрешават се Brush бутони правилно поставени на извитата назад част на лъка, 
обезшумители за тетива не по близко от дванадесет инча от nock point-а, както и прикрепен 
колчан към лъка от другата страна на прозореца на прицел, ако никоя негова част не е 
видима и служи за прицелване 

m. Може да се използва един прав стабилизатор и скоба за закрепването му, ако не 
надвишават общо 12 инча измерени от задната страна на лъка. Не се разрешават 
разклонени стабилизатори или всякакви такива които осугиряват контра-баланс. Скобата за 
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закрепване (ако има такава. е част от стабилизатора. 

n. Не може да се променя силата на лъка по време на нито един от рундовете. 

o. Разрешава се използването на един или два string stopper-а.Скобата за този string 
stopper се използва за неговото закрепване и фунциониране като string stopper и не може 
по никакъв начин да се използва за противотежест или контра балансьор. 

 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 от какъвто и да е материал от едно парче или такъв, който може да се 
разглоби на две части и наново да се сглоби в едно заедно с дръжката (съединен само 
веднъж в дръжката. и 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 пресича с горното рамо на лъка. 
Прорезът на прозореца не може да преминава центъра на лъка.   

 d. Задната част, ръкохватката, прозорецът и леглото за стрели не бива да имат 
никакви маркери или белези, които да могат да се използват за прицелване. Ако такива 
белези съществуват по прицелния прозорец на тялото на лъка, цялата дължина на 
прозореца се покрива с лепенка 

 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. Потушители на вибрациятя на тетивата са разрешени ако са поставени на не по-
малко от 30 см под или над нокпойта 

 h. Стрелите трябва да са дървени, оперени с естествени пера, и трябва да бъдат с 
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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. 
 
 i. Изстрелът се извършва със средиземноморска техника. В 
случай на физически недостатък или инвалидност се изисква 
специално разрешение. 

 j. Елементи, които не отговарят на тези правила, се 
класифицират като традиционен стил 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 дървен или съставен 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. 
 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. 

 g. Стрелите трябва да са дървени и да са оперени с еднакви естествени пера и 
остриета като чветът е без значение. Стрелите не трябва да имат белези или маркери, 
които да служат за прицелване и не могат да се различават по дължина повече от 25 мм в 
началото на състезанието. Съвременни остриета и насадки са разрешени. Насадки, 
прорязани в стрелата са разрешени, само ако са подсилени със съответните материали. 

 i. Аксесоари като оплетен nock point 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. 
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 9. Традиционен Рикърв лък (TR)  

 a. Рикърв лък направен от дърво, който може да бъде от едно цяло или да се 
разглобява на две или повече части 

 b. Тялото или ръкохватката е направен основно от дърво, което може да е 
ламинирано със стъклопласт или карбонови полимери или подобни материали. 

 с. Рамената трябва да са с основа дърво, което може да е ламинирано отвън със 
стъклопласт или карбонови фибри или подобни материали. 

 d. Стрелата трябва да се изтрелва през ръка или от прореза на лъка. За предпазване 
от износване прореза може да има тънка пластина (кожа или пресован плат) към тялото и 
парче от подобен материал на прореза за стрелата. 

 e. Тялото трябва да няма никакви следи или маркери, които да служат за прицел 

 f. Всички допълнения към лъка с цел стабилизация, нивелиране, намаляване на 
силата на опън не са разрешени 

 g. Поставка за стрела, която се регулира или не, не се разрешава 

 h.  Стреля се по “Средиземноморския” начин. Напалчик или 
ръкавица са разрешени 

 i. Face walking не се разрешава 

 j. Разрешава се само един постоянен nock point, който може да бъде маркиран от 
един или два белега. Използване на механичен (ball-nock) се разрешава.  

 k. Стрелите могат да са направени от всякакъв материал оперени с естествени пера. 
Стрелите трябва да са от еднакви по материал, дължина, тежина, спайн, диаметър и 
насадки без ограничение по цвят като се позволяват различия, дължащи се на износване и 
изтриване 

 l. Обезшумители за рамена и тетива са разрешени, но ако се използват трябва да са 
на най-малко 12 инча от nock point-a. 

 m. Колчан на обратната страна на мерния прозорец може да бъде инсталиран, ако  
никоя негова част не се вижда от прозореца. Ако такъв колчан е инсталиран, се използват 
стрели само от него по време на състезанието 

F. Състезателни групи (Дивизии) 

1. Професионалисти само мъже/жени – професионален статут:  

За професионалист се счита стрелец, който активно взима участие в сериите състезания за 
професионалисти 

IFAA признава три стила на стрелба: 
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– Свободен Неограничен.  Без ограничения  . 
– Ограничен Къмпаун  Не се разрешават спусъци. 
– Ограничен Рикърв   Не се разрешават спусъци. 

Мъжете и жените се състезават в отделни групи 
Професионалният стрелец може отново да бъде обявен за любител една година след 
участие в последния за него/нея професионален турнир 

2. Любители – мъже/жени ветерани, възрастни, младежи, юноши, деца:  

Всеки стрелец, регистриран като член на асоциация, членуваща в IFAA, ще бъде смятан за 
любител, докато не бъде обявен за професионалист по правилата на IFAA. 
Ветерани мъже/жени 

Възрастни (над 65 години) 
  Гол лък, рикърв и къмпаунд     BB 
 Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд  FS 
 Свободен стил Неограничен     FU 
 Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд    BH 
 Ловна стрелба Неограничена    BU 
 Ловна стрелба Ограничена     BL 
 Дълъг лък       LB 
 Исторически лък      HB 
 Традиционен рикърв      TR 

Стрелци, навършили 65 г. преди или в първия ден на турнира имат право да участват като 
възрастни, мъже/жени или ветерани. Решението за участие като ветерани не е 
задължително на следващи турнири. Изборът винаги е свободен. Доказателство за 
възрастта е задължително. В дивизията на ветераните няма класове, а стиловете стрелба са 
същите като тези за възрастни мъже/жени. 

Ветерани 
 Гол лък, рикърв и къмпаунд     BB 
 Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд  FS 
 Свободен стил Неограничен     FU 
 Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд    BH 
 Ловна стрелба Неограничена    BU 
 Ловна стрелба Ограничена     BL 
 Дълъг лък       LB 
 Исторически лък      HB 
 Традиционен рикърв      TR 

Стрелци, навършили 55 г. преди или в първия ден на турнира имат право да участват като 
мъже / жени или ветерани (не и двете.. Решението за участие като ветерани не е 
задължително на следващи турнири. Изборът винаги е свободен. Доказателство за 
възрастта е задължително. В дивизията на ветераните няма класове, а стиловете стрелба са 
същите като тези за възрастни мъже/жени. 
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Мъже/жени 
 Гол лък, рикърв и къмпаунд     BB 
 Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд  FS 
 Свободен стил Неограничен     FU 
 Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд    BH 
 Ловна стрелба Неограничена    BU 
 Ловна стрелба Ограничена     BL 
 Дълъг лък       LB 
 Исторически лък      HB 
 Традиционен рикърв      TR 

Младежи и Девойки (17-18 г.. 
 Гол лък, рикърв и къмпаунд     BB 
 Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд  FS 
 Свободен стил Неограничен     FU 
 Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд    BH 
 Ловна стрелба Неограничена    BU 
 Ловна стрелба Ограничена     BL 
 Дълъг лък       LB 
 Традиционен рикърв      TR 

Юноши – момчета и момичета (13–16 г.. 
 Гол лък, рикърв и къмпаунд     BB 
 Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд  FS 
 Свободен стил Неограничен     FU 
 Ловна стрелба, рикърв и къмпаунд    BH 
 Ловна стрелба Неограничена    BU 
 Ловна стрелба Ограничена     BL 
 Дълъг лък       LB 
 Традиционен рикърв      TR 

Деца – момчета и момичета под 13 г. 
 Гол лък, рикърв и къмпаунд     BB 
 Свободен стил Ограничен, рикърв и къмпаунд  FS 
 Свободен стил Неограничен     FU 
 Дълъг лък       LB 
 Традиционен рикърв      TR 

3. Стилове и номенклатури 

Пълно обобщение на индивидуалните признати стилове и дивизии е приведено в следната 
таблица : 
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G. 

Официални лица на турнира (съдии) 

 1. Назначават се съдии на турнира, като Директор турнир/стрелба, полеви капитани, 
съдии на трасе, технически контрольори и т.н. Назначаването на тези съдии за Световни и 
Регионални състезания на IFAA става след одобрението на вице-президента  
  
 2. Техническият директор определя “отговорни възрастни”, които ще придружават 
децата (или всички други групи ако е необходимо според меснотот законодателтво). 
“Отговорните възрастни” ще притежават съответния сертификат ако такъв е поискан от 
властите и трябва да имат задълбочени познания в правилата на провеждане на 
състезанията на IFAA  

 3. Техническите контрольори (TCO. се назначават от организаторите на турнира 
преди състезанието. Те са минимум двама, стрелци с лък с добри познания по стрелковото 
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оборудване. Функциите и персонала на TCO се определя от член 6 от секция Политики 

 4. На всеки турнир се определя полеви капитан от организаторите и/или Директора 
на турнира, като неговите задачи са: 

  a. да определи съдиите на трасето, които да му асистират за отделните 
трасета. 
  b. да определи мишените, от които ще започне всяка група. 
   
  c. Има възможността при всеки турнир да определи пределно време за 
просрелване на мишени или завършване на рундове, ако това се налага. 
  d. да се увери, че за всеки щит има достатъчно мишени, за да се заменят 
простреляните и да не се вреди на точното отчитане на резултатите. 

  

H. 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 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. Стрелецът участва в стила, в който се е регистрирал предварително. 
Промяна в стила в деня на регистриране за турнира се разрешава само ако има място в 
съответния стил. 
Забележка: за WFAC и WBHC: по-малко от 168 регистрирани, ако се използва само едно 
трасе и за WBHC под 336 регистрирани, ако се изпозват две подобни трасета (виж член IV H 
2a Правилника) 

  c. Юношите стрелят в свои собствени групи. 

  d. Разрешени са повече от едно участия на един стрелец във един турнир, при 
условие че турнирът е обявен като турнир с множество записвания и стрелецът може да 
бъде включен в условията за стрелба, които включват неговите стрелкови дивизии. 
За всеки съответен стил се заплащат отделни входни такси. Резултатът за всеки стил на 
снимане се записва отделно. 
Забележка: Стрелец стреля с останалите стрелци в същата дивизия при същиите условия и 
не стреля в други такива или с други дивизии. Ако това не може да се изпълни, стрелците 
се състезават само в една дивизия. 

  е. 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 му. Резултати на стрелец, който не завърши турнира, не се взимат предвид 
за получаване на награжда. 

  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. 

______________________________________________________________________________________ 
Международна Aсоциация по Стрелба с лък  

Правилник издание 2021-2022 
20



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

  i. Не се разрешава използването на екипировка, която по някакъв начин може 
да намали или блокира сетивата на стрелеца (слухови, зрителни и т.н.) и по този начин да 
намали неговото усещане към заобикалящата среда или отвлича вниманието от стрелбата с 
лък и правилата за безопастност 

  j. Препоръчва се на стрелците да носят на терена ярки дрехи, особено в 
условия на малка видимост. Не се разрешава използване на камуфлажни дрехи на терена, 
ако по тях няма ясно видими белези 

 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.  
Във всички турнири на открито броят на състезателите на всяка мишена се ограничава до 
максимум шестима.  

В случай, че броят на стрелците при определен 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 трасета.  

Ако турнирът е по ловна стрелба, стандартният рунд за 3D и ловният рунд за 3D на IFAA се 
определят за “подобни рундове”. (Виж Член 20 от секция Политики да допълнително 
разяснение при прояви с над 112 стрелци по дистанцията) 

  b, Децата стрелят в собствените си групи с „отговорен възрастен“, който не 
стреля и е назначен от директора на турнира. На този възрастен ще бъде разрешено да 
помага на стрелците деца за въвеждане на резултата, но няма право да помага на стрелеца 
при ремонти на екипировка за стрелба с лък, да обучава/инструктира стрелеца (ите) или да 
носи оборудването им. 

  c. Освен където е определено друго, състезателите стрелят по двойки един до 
друг. В случай на нечетен брой в групата, последния състезател стреля сам 

  d. Стрелковите позиции на групата се определят по взаимно съгласие. 

  e. (1) 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 (15 см. зад и не повече от три фута (91 см. встрани от 
този маркер. За рундовете с животни, на маркирани или немаркирани дистанции трябва да 
се използват два маркера. 

     (2)  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 (15 см) зад или коя да е страна на маркера. 

  f. Дадена 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. 
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  g Никой стрелец няма право да тренира по мишена, която в момента се 
използва за целите на турнир. Трябва да има специални за целта тренировъчни мишени. 

  h. Ако по някаква причина дадена група задържа друга група, между 
капитаните на мишените се постига споразумение за пропускане на втората група да мине 
пред нея.  
В случай, че две или повече групи се задържат от дадена група и напред има две или 
повече свободни мишени пред тази група, същата трябва  да позволи на следващите групи 
да минат пред нея. 

  i. 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. 

  j. 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 или 
определяне 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.. 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. 

  n. Отгорност на цялата група е да провери преди започване на стрелбата дали 
мишената (мишените. на щита са същите, описани в информационната табела. В случай на 
сгрешена мишена или мишени, групата трябва да информира съдията на трасето, за 
поставяне на правилните мишени 
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 3. Правила за ротация. 
  
  a. Ред на стрелба 

  i   Полеви, Ловен и Експертен рунд 
При провеждане на Полеви, Ловен и Експертен рунд стрелците в групата сменят реда на 
стрелба на мишена №1 и мишена №15; тези стреляли първи (А и В) стрелят последни, а 
тези стреляли последно (C и D) стрелят първи. 
Забележка:  
На мишени 1 и 15 редът се сменя от (А+В)/C+D) на (C+D)/(A+B) 

  ii Маркиран рунд животни и всички немаркирани рундове 
При провеждане на  маркиран рунд животни и всички немаркирани рундове стрелците в 
групата сменят реда на стрелба след всяка мишена 
Забележка: 
Първа мишена: (А+В)/С+D)/(E+F) Втора мишена: (C+D)/E+F)/A+B) 
Треба мишена: (E+F)/A+B)/C+D) Четвърта мишана: (А+В)/С+D)/(E+F) и т.н. 

  b. Позиции на стрелба (страна на стрелба) 
За всички рундове се извършва ротация на позициите за стрелба: 
На мишана №1 и на мишена №  15; Стрелци стреляли от дясната страна стрелят от лявата 
страна, а тези стреляли отляво, стрелят отдясно. 
Забележка: 
При Полеви, Ловен и Експертен рунд редът (A+B)/C+D) става (D+C)/(B+A) 
При рунд животни и всички немаркирани 3D рундове редът (А+В)/С+D)/(E+F) става (B+A)/
(D+C)/(F+E) 

  c. При определена мишена стрелец може да поиска с разрешението на 
Капитана на мишените да стреля от противоположна страна ако смята, че е в неизгодно 
положение от страната, от която трябва да стреля. 

 4. Целеви групи: състав и функция 
  а. В провежданите от IFAA турнири групите по мишени се състоят от 3-4 
стрелци в маркираните кръгове и 3-6 стрелци в немаркираните кръгове. 

  b. Стрелците в една и съща дивизия ще стрелят заедно на един и същo о 
трасе в един и същи ден, освен ако броят на състезателите в тази дивизия не е твърде 
голям, за да се съберат в едно единствено трасе, като в този случай се прилагат описаното 
в точка IV H2a. 

  с. Първият ден на турнира групите се съставят от полевия капитан. За 
останалите дни по време на турнира групите се съставят чрез постигнатите точки. Най-
добрите стрелци ще стрелят заедно, последвани от следващата група от резултати и т.н. 

  d. Kапитанът на мишените за деня обикновено е стрелецът с най -висок 
резултат. Стрелецът с втори най-висок резултат ще бъде първият оценител, а стрелецът с 
трети най-висок резултат ще бъде втория оценител. 

  e. Редът на стрелба се определя по взаимно съгласие. След като редът (A, B, 
C, D) бъде установен, този ред се запазва до края на деня. 

  f. В случай, че един стрелец оспорва резултата от стрелата (ите) си, 
мнозинството на другите стрелци в групата решава резултата. Това решение е окончателно 
и не може да бъде обект на протест. 
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  g. Оценителите трябва да водят точен отчет за резултатите при всяка мишена, 
да поддържат временния резултат и да го сравняват при всяка мишена. 

  h. Капитанът на мишените решава дали да се промени мишенатата с нова или 
не. 
Exec Бележка: Това позволява на ТС да вземе решение преди стрелбата на групите (Field, 
Hunter, Animal) или след като групата е изстреляла стрелите (немаркирани животни) за 
следната група. 

  i. Независимо от мерките, предприети от организаторите на турнира, за да 
информират ежедневно състезателите за правилните резултати и имената на стрелците във 
всяка група по мишени, от стрелците се очаква да проверят корекността на тези резултати и 
група по мишени и да информират организаторите на турнира за всякакви възможни грешки 
преди началото на стрелбата на следващия ден. Ако такава информация не бъде получена 
преди стрелбата, разпределението по групи се счита за правилнио. Всички необходими 
корекции се правят преди началото на стрелбата на следващия ден. 

  j. Неспазване на изискването: 
  i. Въпреки всички предпазни мерки, предприети от организаторите на 
турнира, отговорността да стреля на правилното трасе и да започне от правилната мишена 
е отговорност на стрелеца и всякакви последици в резултат на неправилен старт не могат 
да бъдат обект на протест. 
  ii. Отговорност на полевия капитан е да гарантира, че състезателите са 
адекватно и своевременно информирани на какво трасе ще стрелят, в коя група, с имената 
на членовете на групата и от коя мишена ще започнат стрелбата за деня. Тази информация 
трябва да се показва в официалната зона, зоната за тренировки, отделните трасета и, ако е 
възможно, на уебсайта на турнира. 
  iii. В случай, че стрелците се окажат на грешно трасе и/или начална мишена, 
полевият капитан ще организира преместването на тези стрелци. Това преместване не 
трябва да забавя началото на стрелбата, нито да забавя стартирането на групата. 
Мишените, пропуснати в този процес, ще бъдат изстреляни в края на деня в присъствието 
на полевия капитан и/или капитана на мишените. 
  iv. Ако даден стрелец не успее да осъзнае или по някаква причина 
пренебрегне, че е на грешно трасе или начална мишена (група мишени) и завърши 
стрелбата за този ден, резултатът му в този ден не се зачита. 

 5. Правила на състезанията на закрито 

  а. Определя се линия за стрелба и стрелците трябва да застанат така, че тази 
линия да е разположена между двата им крака 
   
  b. Разпределение по двойки се определя за всеки ден от Капитана по 
стрелбата. Ново разпределение по двойки се прави след всеки рунд 

  с.  Зрители се допускат, ако организаторът на състезанието позволява това  

  d. Децата трябва да стрелят в собствени групи, отделени от другите 
възрастови групи. Само „отговорни възрастни“, назначени от директора на турнира, се 
допускат на терена и трябва да стоят поне на два ярда зад линията на стрелба. На тези 
възрастни ще бъде разрешено да помагат на стрелците на децата за отбелязване на 
резултата и изтегляне на стрели (ако са извън обсега на малките), но не им е разрешено да 
помагат на стрелеца при ремонти на оборудване за стрелба с лък или да обучават/
инструктират стрелците. 
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I. 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. Отчитанене на резултата от стрелите: (вж Приложение 3 за детайли) 

 i. На мишените за рундове Ловен, животни и Експертен полеви, както и тези за 3D 
линии разделят различните зони една от друга. Тази линия принадлежи към по-ниска зона 
на оценка и стрелата трябва да е прорязала тази линия, за да се признае по-високия 
резултат.  

 ii.  На полевите мишени където няма линии стрелата трябва да прореже зоната с по-
висок резултат. за да може да бъде отчетен такъв. 

 iii. Позицията на тялото 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. На мишени, които 
нямат линия между основата или поставката с реалната мишена, такава линия се нанася 
ръчно. 

  e. Стрелецът има право да върне изстрела до три 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 ден на турнира, на който се стреля. 

 2. Правила за отбелязване на резултати на открито (Field, 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 

______________________________________________________________________________________ 
Международна Aсоциация по Стрелба с лък  

Правилник издание 2021-2022 
25



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. 

ЧЛЕН V - ОФИЦИАЛНИ РУНДОВЕ 

A. Полеви рунд 

1. Стандартния манш се състои от 14 мишени със следните изстрели: 

 2. Полевата мишена трябва да има черен спот, бял вътрешен и черен външен 
пръстен, като се използват четири размера мишени: 

Размер 
на 

мишени

Брой  
Позиции 

за 
стрелба

Дистанции от маркера 

Възрастни, ветерани 
Младежи

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

Четири точки Пет точки

20 cm 12 cm вътрешен кръг 4 cm спот

35 cm 21 cm вътрешен кръг 7 cm спот

50 cm 30 cm вътрешен кръг 10 cm спот

65 cm 39 cm вътрешен кръг 13 cm спот
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 3. Резултат 
Пет за спот, четири за вътрешен пръстен, три за външен пръстен. 

 4. Маркери 
  а. Всички маркери за дистанции за ветерани, възрастни,  
 мъже/жени и младежи трябва да бъдат в бял цвят. 

  b. За дистанции където юношите не стрелят от    
 позицията на възрастни (65 см мишени) маркерите са    
оцветени в синьо. При трасета с повече от един рундове   с е 
оцветяват в бяло и в синьо 
  с. Маркерите за децата се оцветяват в черно 

B. Ловен рунд 

 1. Стандартния манш се състои от 14 мишени със следните изстрели: 
 

 2. Ловната мишена е цялата черна с бял спот. Използват се 
четири размера, същите като полевите. Резултатите са същите 
като при полевите. 

 3. Резултат 
Пет за спот, четири за вътрешен пръстен, три за външен пръстен. 
  
 4. Маркери 
  а. Всички маркери за дистанции за ветерани,   
 възрастни, мъже/жени и младежи трябва да бъдат в червен 
цвят. 

Размер на 
мишени

Брой  
Позиции 

за 
стрелба

Дистанции от маркера 

Възрастни, ветерани 
Младежи

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

Four ring 
12cm inner ring 
21cm inner ring 
30cm inner ring 
39cm inner ring 

Five ring 
4 cm spot 
7cm spot 

10cm spot 
13cm spot 

3. Scoring: 
The scoring is five for the spot, four for the inner ring and three for the outer ring. 

4. Markers: 
a. All markers for the Veteran, Adult and 

Young Adult distances shall be coloured 
white. 

b. For shooting distances where archers in the 
Junior division do not shoot from the adult 
marker positions (65cm faces), these 
markers shall be coloured blue. 
In the event of a course with multiple 
Rounds these markers shall be coloured 
white and blue. 

c. The markers for the Cub division shall be 
coloured black. 

B. Hunter Round 

1. Standard unit: 
The standard unit shall be fourteen marked targets that consist of the following shots: 

 

Size of 
target face 

Number of 
marker 

Positions 

Distance of marker positions 

Veterans/Adults/ 
Young Adults Junior Cub 

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 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 
as adult 

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  
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2. Target Faces: 
The Hunter faces shall be all black with a white spot. 
Four face sizes shall be used with dimensions the same as the Field faces. 
 

3. Scoring: 
The scoring is five for the spot, four for the inner ring and three for the outer ring. 

4. Markers: 
a. All markers for the Veteran, Adult and 

Young Adult distances shall be coloured 
red. 

b. For shooting distances where archers in the 
Junior division do not shoot from the adult 
marker positions (65 cm faces), these 
markers shall be coloured blue. 
In the event of a course with multiple 
Rounds these markers shall be coloured red 
and blue. 

c. The markers for the Cub division shall be 
coloured black 

C. Animal Round Marked Distances 

1. Standard Unit: 
The Standard Unit shall be fourteen targets that consist of the following shots: 

Group 
face 

Number 
of 

targets 
Shooting distances 

Group 1 
face 3 

Veterans/Adults /Young Adults: 
Three 5yd walk-up shots with first marker set between 60 and 40 
yards (3 markers) 
Juniors: Adult front marker only 
Cubs: 1x  30-25-20 yard Walk-up, 1x30 yards, 1x25 yards 

Group 2 
face 3 

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors: 
Three 3yd walk-up shots with first marker set between 45 and 30 
yards (3 markers) 
Cubs: 3x 20 yards 

Group 3 
face 4 

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors: 
Four one position shots (one marker) with marker set between 35 
and 20 yards  
Cubs: 1x20 yards, 2x 15yards, 1x10 yard 

Group 4 
face 4 

Veterans/Adults/Young Adults/Juniors: 
Four one position shots (one marker) with marker set between 20 
and 10 yards  
Cubs: 3x 10 yards, 1x20 feet  



  b. За дистанции където юношите не стрелят от позицията на възрастни (65 см 
мишени) маркерите  са оцветени в синьо. При трасета с повече от един рундове се 
оцветяват в червено и в синьо 

  с. Маркерите за децата се оцветяват в черно 

C. Рунд с животни на маркирани дистанции 

1. Стандартния манш се състои от следните изстрели: 

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 (вкл. и линията) до външния край на 
носителя на мишената не дава точки. 

         3. Зона за отчитане на резултата 

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

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

Група  
мишени

Брой  
мишени

Дистанции за стрелба

Група 1 3

възрастни, ветерани/мъже/жени/младежи 
три изстрела на разстояние 5 ярда един от друг по посока  
на мишената, с първи маркер между 60 и 40 ярда (3 маркера) 
юноши: преден маркер възрастни 
деца: 1х 30-25-20 ярда проходна, 1х30 ярда, 1х25 ярда

Група 2 3

ветерани/възрастни/младежи/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

Група 3 4

ветерани/възрастни/младежи/юноши 
четири изстрела от един маркер, като маркерът е на 
разстояние между 35 и 20 ярда.  
деца: 1х20 ярда, 2х15 ярда, 1х10 ярда.

Група 4 4

ветерани/възрастни/младежи/юноши 
четири изстрела от един маркер, като маркерът е на 
разстояние между 20 и 10 ярда.  
деца: 3х10 ярда, 1х20 фута.
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  с. Зоната с най-висок резултат на мишени от група 3 е 4,5 инча широка и 75  
 инча дълга, със закръглени краища. 

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

  е. Всички зони с най-висок резултат се оформят съгласно ЧЛЕН 12 В от   
 секция „Политики“. 
 Забележка: Виж също секция „Политики“ ЧЛЕН 13В 

4.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. 

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

 5. Стрели  

 Стрелите на състезателя 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. 
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2. Target faces: 
The targets for this round are Animal faces with the scoring area divided into two parts. 
The high scoring area is oblong while the low scoring area is the area between the high 
scoring area and the "hide and hair" line or "feathers" as the case may be. The area 
between the hide and hair" line (including the line) to the outside of the carcass is 
considered a non-scoring area. 

3. Scoring areas: 
a. The high scoring area of Group 1 faces is 9" wide by 14 ½" long (229x368mm) with 

rounded ends. 
b. The high scoring area of Group 2 faces is 7" wide by 10 ½" long (178x267mm) with 

rounded ends.  
c. The high scoring area of Group 3 faces is 4 ½" wide by 7" long (114x178mm) with 

rounded ends.  
d. The high scoring area of Group 4 faces is 2 ½" wide by 3⅝" long (64x92mm) with 

rounded ends.  
e. All high scoring zones shall be shaped in accordance with Article 12 B of the Policy 

section. 
(Exec. Note: Read also the Policy section, Article 13B) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture by courtesy of the DFBV.  

4. Shooting Positions: 
a. A maximum of three shots is allowed, but an archer shoots only until a hit is made.  

If the first arrow hits the scoring area no more arrows need be shot. 
b. An archer may not return to shoot the other arrows if he has moved towards the 

target. 
c. Juniors shall shoot Group 1 targets from the marker that is the closest to the target on 

the walk-ups for adults. 



6. Резултати: 

 7. Маркери 

  а. Всички маркери за дистанции за ветерани, възрастни мъже/жени и младежи 
 трябва да бъдат в жълт цвят. 

  b. За дистанции където юношите стрелят от най-близката позиция на   
 възрастни (Група 1) маркерите се оцветяват в жълто и в синьо 

  с. Маркерите за децата се оцветяват в черно 

D. Рундове с животни на немаркирани дистанции 

 1. Стандартният рунд е от 2 манша по 14 мишени с животни със следните изтрели: 

Kill зона Зона Раняване

Първа стрела 20 точки 18 точки

Втора стрела 16 точки 14 точки

Трета стрела 12 точки 10 точки

Група  
мишени

Брой 
мишени 
за група

Дистанции за стрелба

Ветерани,  
Възрастни, Младежи Юноши Деца

1 3

три изстрела на разстояние 
5 ярда един от друг по 
посока на мишената, с 
първи маркер между 60 и 40 
ярда (3 маркера)

Преден 
маркер 
възрастни

три изстрела на разстояние 
5 ярда един от друг по 
посока на мишената, с 
първи маркер на макс. 30 
ярда (3 маркера)

2 3

три изстрела на разстояние 
3 ярда един от друг по 
посока на мишената, с 
първи маркер между 45 и 30 
ярда (3 маркера)

Дистанция 
на 
възрастни

Единичен маркер на макс. 
25 ярда

3 4
четири изстрела от една 
позиция (един маркер) 
поставен между 35 и 20 
ярда  

Дистанция 
на 
възрастни

Единичен маркер на макс. 
20 ярда

4 4
четири изстрела от една 
позиция (един маркер) 
поставен между 20 и 10 
ярда

Дистанция 
на 
възрастни

Единичен маркер на макс. 
10 ярда
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 2. 2D и 3D Мишени 
  За рунд животни на немаркирани дистанции се използват или 2D хартиени мишени 
подобни на тези за рунд животни на маркирани дистанции или 3D мишени както е 
определено от член 13С Политики. 

 3. Отчитане на резултата 
  а. За хартиени мишени резултатът се отчита както при рунд животни на   
 маркирани дистанции. 

  b. За 3D мишени, които имат две или повече зони за резултат, тези зони се   
 обединяват в една наречена “Kill” зона. Частта между Kill зоната и линията на   
козината се определя като “Wound” зона 

  

Отчитане на резултата при 3D мишените се извършва както при рунд животни на маркирани 
дистанции. 

  с. В случай че 3D мишената включва поставка или основа се изписва ясна 
линия на козината, която да дефинира границата на Wound зоната. Позицията на тази 
линия трябва да бъде показана на табелата при рубежа. За да се отчетат точки стрелата 
трябва да проерже тази линия. 

 4. 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. Никой член на групата (или друга група) не може да пристъпва напред от 
рубежа докато всички членове на групата не изтрелят стрелите си от този маркер. 

  с. В случай, че състезател пожелае да изстреля вторса или трета стрела от 
друг маркер (проходни позиции при мишени от Група 1 и 2), то той трябва да изтреля 
стрелите си преди следващия стрелец да застане на първия маркер за стрелба. 
Забележка: Стрелецът трябва да изтреля всичките стрели преди да напусне рубежа и да 
даде път на следващия състезател от групата. 
   
   d. Юношите стрелят мишените от Група 1 от най-близкия маркер на 
прохоната за възрастни. 
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2. Target faces and targets: 
For the Animal Round Unmarked Distances either 2D Target faces, similar to the 
faces used in the Animal Round Marked Distances, or 3D targets as defined in Article 
13C of the Policy, section may be used.  

3. Scoring areas: 
a. For paper target faces scoring will be the same as for the Animal Round Marked 

Distances. 
b. For 3D targets that have two or more defined score areas, these areas are 

combined to make up a single score area called the “Kill” area. The area between 
the Kill area and the “hairline” of the animal is called the “Wound” area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scoring for the 3D targets will be the same as that for the Animal Round Marked 
Distances. 

c. In the event that the 3D target includes a base or stand, a clear hairline will be 
drawn on the target that defines the limit of the wound area. 
The position of this hairline will be shown on the picture on the indicator board at 
the shooting position. To score the arrow must cut through the drawn hairline. 

4. Shooting Positions: 
a. A maximum of three shots is allowed, but an archer shoots only until a hit is made.  

If the first arrow hits the scoring area no more arrows need be shot. 
b. No member of the group (or any other group) may go forward from the shooting 

marker until all members of the group have shot their arrow(s) from that shooting 
marker. 

c. In the event that an archer requires shooting a second or third arrow from different 
markers (walk-up positions with Group 1 and Group 2 targets) that archer shall 
shoot all these arrows before the next archer(s) walk up to the first shooting marker. 
Executive Note: An archer shall shoot all the required arrows before leaving the 
shooting marker(s) and give way to the next archer in the group. 

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



 5. Стрели  

 Стрелите на състезателя 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. 

 6. Резултати: 

 Стрели, които се забиват на 3D мишени до линията на козината, но не остават в 
мишената не се зачитат и не се стрелят други стрели. 
На 3D мишени стрели забити в основата, поставката на мишената или в рогата не се 
зачитат. 
Забележка: Стрели, забити в крака на животното се зачитат. 

 7. Маркери 

  а. Всички маркери за дистанции за ветерани, възрастни и младежи трябва да  
 бъдат в жълт цвят. 

  
 b. За дистанции където юношите стрелят от най-близката позиция на  
възрастни (Група 1) маркерите се оцветяват в жълто и в синьо 

   
  с. Маркерите за децата се оцветяват в черно 

 8. Оптични устройства  
 Позволени са оптични устройства съгласно ЧЛЕН 4 H2m от правилника. 

Kill зона Зона Раняване

Първа стрела 20 точки 18 точки

Втора стрела 16 точки 14 точки

Трета стрела 12 точки 10 точки
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E. IFAA Ловен рунд с 3D мишени – една стрела 

 1. Стандартният рунд е от 2 манша по 14 мишени с животни със следните изтрели: 

 2. Мишени:  
 За този рунд се използват се само 3D мишени съгласно ЧЛЕН 13C от секция 
„Политики“. 
   
 3. Отчитане на резултата:  
  a. Зоната определена от вътрешния кръг е “Kill” зона.  

 b. За мишени, които 
имат два повече 
вътрешни кръгове, те 
се обединяват в една 
зона  наречена “Kill” 
зона.  

  c. Зоната извън се 
нарича “Vital” зона.  

 d. Зоната между “Vital” 
зона и линията на 
козината се нарича 
“Wound” зона.  

  e. В случай че 3D мишената включва поставка или основа се изписва ясна 
линия на козината, която да дефинира границата на Wound зоната. Позицията 
на тази линия трябва да бъде показана на табелата при рубежа. За да се 
отчетат точки стрелата трябва да проерже тази линия.  

Група 
номер

Брой 
мишени 
по групи

Позиции 
за 

стрелба

Максимална дистанция
Ветерани, Мъже/жени 
Възрастни, Младежи Юноши Деца

1 3 1 60 ярда 50 ярда 30 ярда

2 3 1 45 ярда 45 ярда 25 ярда

3 4 1 35 ярда 35 ярда 20 ярда

4 4 1 20 ярда 20 ярда 10 ярда
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2. Targets:  
Only three dimensional targets as defined in Article 13C of the Policy section will be 
used for this Round: 

3. Scoring areas: 
a. The area defined by the inner circle is the “Kill” area. 
b. For targets that have two or more inner circles, the inner areas are combined to 

make up a single score area called the “Kill” area. 
c. The outer area is the “Vital” area. 
d. The area between the “Vital” area and the “Hairline” of the animal is called the 

“Wound” area. 
e. In the event that the 3D target includes a base or stand, a clear hairline will be 

drawn on the target that defines the limit of the wound area. 
The position of this hairline will be shown on the picture on the indicator board at 
the shooting position. To score the arrow must cut through the drawn hairline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Shooting positions: 
a. There will be only one shooting position. 
b. Only one arrow is shot from the marker. 
c. No member of the group (or any other group) may go forward from the shooting 

marker until all members of the group have shot their arrow from that shooting 
marker. 

5. Scoring: 
 
 
 
 
 
 

 
Arrows that enter the 3-D target close to the hairline and do not remain embedded in the 
target are not counted and no other arrow shall be shot.  
On 3D targets, arrows sticking in the target stand or base and those in the horns or 
antlers are not scored. 
(Exec note: Arrows embedded in one of the legs of the target do count.) 

Kill 20 points 

Vital 16 points 

Wound 10 points 



4. Стрелкови позиции:  

   a. Стреля се само от една позиция за стрелба.  

   b. Изтрелва се само една стрела от маркера.  

   c. Никой член на групата (или друга група) не може да пристъпва напред   
от рубежа докато всички членове на групата не изтрелят стрелите си   от 
този маркер.  

 5. Оценяване: 

 Стрели, които се забиват на 3D мишени до линията на козината, но не остават в 
мишената не се зачитат и не се стрелят други стрели. 
На 3D мишени стрели забити в основата, поставката на мишената или в рогата не се 
зачитат. 
Забележка: Стрели, забити в крака на животното се зачитат. 

 6. Маркери 

  а. Всички маркери за дистанции за ветерани, възрастни и младежи трябва да  
 бъдат в жълт цвят. 

  
 b. За дистанции където юношите стрелят от най-близката позиция на  
възрастни (Група 1) маркерите се оцветяват в жълто и в синьо 

   
  с. Маркерите за децата се оцветяват в черно 

 7. Оптични устройства  
 Позволени са оптични устройства съгласно ЧЛЕН 4 H2m от правилника. 

Kill зона 20 точки

Витална зона 16 точки

Зона Раняване 10 точки

______________________________________________________________________________________ 
Международна Aсоциация по Стрелба с лък  

Правилник издание 2021-2022 
34



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

 1. Стандартният рунд е от 2 манша по 14 мишени с животни със следните изтрели: 

 2. Мишени:  
 За този рунд се използват се само 3D мишени съгласно ЧЛЕН 13C от секция 
„Политики“. 
   
 3. Отчитане на резултата:  
 Резултата и зоните са както в точка 3 на IFAA Ловен рунд с 3D мишени 

една стрела 

 4. Стрелкови позиции:  

   a. Стреля се само от две позиции за стрелба отбелязани с маркер.  

   b. Изтрелва се една стрела на всеки маркер.  

   c. Никой член на групата (или друга група) не може да пристъпва напред   
от рубежа докато всички членове на групата не изтрелят стрелите си   от 
този маркер.  

  5. Оценяване: 

   а. Оценяват се двете стрели 

 Стрели, които се забиват на 3D мишени до линията на козината, но не остават в   
 мишената не се зачитат и не се стрелят други стрели. 
 На 3D мишени стрели забити в основата, поставката на мишената или в рогата не се  
 зачитат. 
 Забележка: Стрели, забити в крака на животното се зачитат. 

Група 
номер

Брой 
мишени 
по групи

Позиции 
за 

стрелба

Максимална дистанция
Ветерани,  

Възрастни, Младежи Юноши Деца

1 3 1 60 ярда 50 ярда 30 ярда

2 3 1 45 ярда 45 ярда 25 ярда

3 4 1 35 ярда 35 ярда 20 ярда

4 4 1 20 ярда 20 ярда 10 ярда

Kill зона 10 точки

Витална зона 8 точки

Зона Раняване 5 точки
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 6. Маркери 

  а. Всички маркери за дистанции за ветерани, възрастни, мъже/жени и   
 младежи трябва да бъдат в жълт цвят. 

  
 b. За дистанции където юношите стрелят от най-близката позиция на  
възрастни (Група 1) маркерите се оцветяват в жълто и в синьо 

   
  с. Маркерите за децата се оцветяват в черно 

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

 2. Мишените трябва да отговарят на спецификациите за ловен рунд на IFAA.  

 а. Използват се мишени с три диаметъра – 35, 50 и 65 см.  
 b. На всяка дистанция се изстрелват по три стрели.  
 c. Точките са пет за спот, четири за вътрешния пръстен, три за външния пръстен.  
 d. На тридесет и пет ярда ветрило се използват двата централни маркера за 
стрелкови позиции в международния рунд.  
 e. Всички други правила за полевия рунд се прилагат и към международния. 

H. Експертен полеви рунд 

 1. Прилагат се всички дистанции и мишени от IFAA полеви рунд, но за отчитане на 
резултата се използват и зоните от допълнителните разделителни линии, разделящи 
основните зони на оценка. 

Размер на 
мишени

Брой  
Позиции 

за 
стрелба

Дистанции за стрелба
Ветерани,  

Възрастни, Младежи 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 
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 2. Всяка от зоните с основни точки на мишената на полето (5, 4 и 3) е разделена на 
две отделни точки за оценка с линия за оценка, която се намира по средата на всяка от 
основните зони за оценка на полето. 

 3. Резултатите се отчитат както следва (от центъра навън):  
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. 

 4. Всички останали правила на IFAA полеви рунд се прилагат 
за експертния полеви рунд 

I. Твърд (flint) рунд на закрито 

 1. Стандартен манш 

  a. Стандартния манш се състои от 7 серии по 4 стрели на серия общо 56 
стрели, изстреляни от седем различни дистанции. 

  b. Стандартния манш се състои от следните изстрели: 

    
   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 

Ветерани, мъже,  
жени, юноши

Деца Позиции Последова
телност

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
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d. On the thirty five yard field fan only the two centre markers shall be used for the 
shooting positions in the International Round. 

e. All other rules of the Field Round shall apply to the International Round. 

H. Expert Field Round 
 

1. All distances and target faces as for the 
IFAA Field Round shall apply, except that 
the main score lines as well as the sub 
dividing score lines, being the lines midway 
the main score lines, shall be used for 
scoring. 

2. The scoring is as follows (measured from 
the centre spot outwards):- 
Five points for the spot, four points for the 
second circle, three points for the third 
circle, two points for the fourth circle and 
one point for the fifth circle.  
The white “X” in the centre spot is used for 
tie breakers only. 

3. All other rules of the IFAA Field Round 
shall apply to the Expert Round. 

I. Flint Indoor Round 

1. Standard unit 
a. A Standard Unit shall consist of 7 ends of 4 arrows per end, shot over seven 

different distances. 
b. The standard unit shall consist of the following shots:- 
 

 
Size of face 

Number of 
Positions 

Sequence of 
Shooting 

Distance of 
Positions 

Veterans/Adults/
Young Adults/ 

Juniors 
Cubs 

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. Scoring shall be the same as for the Field Round. 

2. Targets 
a. The targets are standard 20cm and 35cm field target faces placed in two rows on  



  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. 
  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 
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Забележка: 
3/35 значи  Позиция за стрелба 3 по мишена 35 см 
6/20 значи  Позиция за стрелба 6 по мишена 20 см 
7 (W. значи  Пoзиция за стрелба 7 проходна (Walk up. 

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 (18.3 метра). Децата стрелят от дистанция 10 ярда (9.15 метра).  Рундът 
се състои от две стандартни манша. 

 2. Мишени 

  a. Мишената е с диаметър 40 см в диаметър и е в бледосин цвят. Код Pantone 
® 282C. 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 бяла  или светлосиня 
повърхност. 

Единичната мишена се състои от: 
– бяла централна зона с диаметър 8 см 
– външна зона с диаметър 16 см в светлосин цвят 

ЩИТ 1 ЩИТ 2 ЩИТ 3 ЩИТ 4

2 / 20 2 / 20 2 / 20 2 / 20 20 
фута

2

6 / 20 6 / 20 6 / 20 6 / 20 10 
ярда

6

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

4

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

5

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

1

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

3

Коридор 1А и 1В Коридор 2А и 2В Коридор 3А и 3В Коридор 4A и 4В
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– 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 пет точкова 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. 

 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. 
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c. The Tournament Director may allow the archer to use the Indoor 5-spot target which 
will contain five 16 cm targets on a white or screened blue surface. A single target 
will consist of: 

i. A white scoring area of 8.0 cm diameter. 
ii. An outer scoring area of 16.0 cm being of a dull blue colour. 

iii. Scoring will be: White scoring area:         5 points 
Blue scoring area:                    4 points 

iv. The targets on the face shall be arranged similar to the number "five dice". 
d. In the case of an archer being allowed to use the Indoor 5-spot target one arrow 

will be shot at each of the five spots on the target. They may be shot in any 
sequence. If more than one arrow is shot into the same spot, only the lowest 
scoring arrow shall be counted. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Shooting Positions 
  Shooting positions will provide sufficient area to enable two archers to shoot 

simultaneously at one target butt.  

4. Shooting Rules 
a. An archer shall stand so that he has one foot on either side of the shooting line. 
b. The time limit per end shall be four minutes. 
c. All other shooting rules shall apply as listed under IFAA Tournament rules. 
d. In the event of equipment failure the archer shall inform the Shoot Director after 

the end is completed. The archer will thereafter have 15 minutes of repair time 
without holding up the tournament. After resolving the problem (either the repair 
of the failed equipment or the use of other equipment, which has passed the bow 
inspection) the archer shall be allowed to shoot the missed arrows after the final 
end of that Round, with a maximum of 3 ends (15 arrows).  
An archer will only be allowed one equipment failure per Round. 

5. Scoring 
a. The scoring is 5, 4, 3, 2, 1 from the spot out. 
b. In the case of a witnessed bounce-out or an arrow passing completely through the 

scoring area of the target an archer may shoot another arrow.  
c. Hits on the wrong target will be scored as misses. 
d. When an arrow is dropped while the archer is in the act of shooting, he may shoot 

another arrow in place of the dropped arrow if the dropped arrow is within 10 feet of 
the shooting line. 



  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. 

ЧЛЕН VI -  Изисквания към рубежа на всички състезания на открито 

A. Общи 
 При изграждането на полеви рубеж трябва да се спазват следните изисквания: 
   
 1. Използваните разстояния трябва да отговарят на изискванията за съответния 
рунд. 

 2. Всички дистанции трябва да са с точност до шест инча; дистанцията до мишената 
се изчислява като дистанция от страната на маркера откъм стрелеца до центъра на щита. 

 3. Всички щитове трябва да бъдат стабилни и да няма опасност от накланяне. 

 4. Коридорите трябва да бъдат разчистени, за да не се удрят стрелите в клони или 
листа. 

 5. Всяко лице, независимо от ръста си, трябва да има ясна видимост към цялата 
мишена. 

 6. Пътеките никога не бива да минават зад щита, предпочита се да бъдат под такъв 
ъгъл, че стрелците бързо да могат да напускат линията на стрелбата. Пътеките и 
коридорите трябва да бъдат ясно маркирани и да са с ясни указателни табели. 
   
 7. Щитовете трябва да бъдат разположени така, че неточните изстрели да не 
представляват опасност за други групи стрелци. Те не бива да пропускат стрели и не бива 
да се укрепват с материали, които могат да увредят стрелите или да причинят рикошет. 

 8. Необходимо е наличието на тренировъчен рубеж с два тренировъчни щита за 
всяка полева дистанция. Мишените трябва да отговарят на тези за рунда,  
който предстои. Трябва да има и отделен рубеж с 5 тренировъчни щита с мишени, 
отговарящи на тези на рунда, който предстои да минат децата.  
 Тренировъчните рубежи трябва да са готови за употреба три пълни дни преди 
първия рунд и да останат в употреба по време на цялото събитие. Ръководителите на 
турнира могат да ограничат използването на тренировъчните зони до периоди, в които не 
се стреля активно за турнира.  
Трябва да присъстват съдии на тренировките. 
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B. Изисквания за безопасност 
   
 1. Едно трасе не може да получи одобрение, докато всички рискове за безопасността 
според мнението на Директора на турнира, полевия капитан или съдията на трасето не 
бъдат отстранени; трасето се инспектира дали отговаря според таблицата за инспекция, 
като част от Плана за Управление на качеството (QMP) QMP листовете трябва да бъдат 
правилно и изцяло попълнени и подписани от вице-президента или делегиран от него 
представител. Нито едно трасе няма да получи одобрение, докато всички рискове за 
безопасността според мнението на инспектора на трасето. 

 2. Ако щитът е разположен така, че зад него на неразумно малко разстояние има 
пътека, мишена, път или сграда, зад него трябва да се предвиди адекватна преграда. 

 3. Тренировъчната зона трябва да е разположена така, че зад тренировъчните 
щитове да няма пътеки или пътища. 

 4. Необходимо е отстояние от минимум 25 фута (8.0 метра) между пътеките или 
коридорите, успоредни на друг коридор. Този минимум позволява толеранс в зависимост от 
терена и дължината на изстрела, но дистанцията трябва да гарантира пълна безопасност. 

C. Одобрения и процедури 

 1. Постоянни трасета, които да бъдат използвани за състезания на IFAA се 
инспектират и одобряват ежегодно. Без одобрението на съдията на трасето не са позволени 
никакви промени. 

 2. На регионални и световни турнири на IFAA или на всеки друг специален турнир, 
спонсориран от IFAA, е необходимо одобрение на трасето от IFAA. Официалното одобрение 
се дава от вице-президента на асоциацията или негов упълномощен представител. 
  
 3. За турнири от календара от асоциацията одобрението на трасето става от страна 
на представител на Световния Съвет за конкретния член и за конкретния турнир.  

 4. Процедурата на IFAA за одобрение се ограничава до Плана за Управление на 
Качеството (QMP. и съответните документи за инспеция, подписани от вице-президента, 
определен от него представител или представителя на Световния Съвет след приемането му 
от Дирекора на турнира, Капитана на трасето или съдията на трасето 

ЧЛЕН VII - КЛАСИФИКАЦИЯ 

A. Резултати 

 1. Всяка асоциация член създава и поддържа система за записване на резултатите на 
стрелците за всеки официален IFAA рунд. Записват се само резултатите от одобрени от IFAA 
турнири. 

 2. Така получените резултати се записват на официална Карта за Категоризация/
Резултати, като включват дата, вид рунд и са подписани от съдия на турнира 
  
 3.  Резултатът, получен на 28 мишени или 2х14 на полеви или ловен рунд или 
алтернативно комбиниран рунд с 1х14 полеви с 1х14 ловен манш се използват за 
класификацията на стрелеца.  
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 4. На турнирите, спонсорирани или одобрени от IFAA, всеки стрелец при регистрация 
за състезанието трябва да предостави Карта за Категоризация/Резултати на председателя 
на турнира. Последният се уверява, че стрелецът е член на асоциация към IFAA и притежава 
валидна карта за класификация.  

 5. Стрелец не може да участва на турнир на IFAA без официална Карта за 
Категоризация/Резултати. 

 6. Световните шампионати по фийлд ще се използват за определяне на световна 
ранглиста. 

B. Класификационни класове 

 1. В дивизиите Гол лък, Свободен ограничен и Свободен неограничен за мъже/жени, 
младежи и девойки и юноши момчета и момичета, се определят следните класове въз 
основа на рунд от 28 мишени: 

 2. В дивизиите Ловен, Ловен ограничен и Ловен неограничен за мъже/жени, младежи 
и девойки и юноши момчета и момичета се определят следните класове въз основа на рунд 
от 28 мишени: 

 3. В дивизията Традиционен Рикърв лък Дълъг лък за мъже/жени, младежи и девойки 
и юноши момчета и момичета се определят следните класове въз основа на рунд от 28 
мишени: 

 4. За регионалните и световните шампионати и за другите турнири, одобрени от 
IFAA, класовете трябва да са съобразени с настоящите изисквания. 

 5. За ветерани, възрастни и деца няма класове 

 6. За турнири, одобрени от IFAA и/или от нейн член в рамките на страната, класовете 
се определят съгласно системата на съответния член на IFAA 

Клас Свободен Ограничен Свободен Неограничен Гол лък

А 
В 
С

450 - plus  
350 - 449  

0 - 349 

500 - plus  
400 - 499  

0 - 399 

400 - plus 
300 - 399 

0 - 299

Клас Свободен Ограничен Свободен Неограничен Гол лък

А 
В 
С

450 - plus  
300 - 449  

0 - 299 

475 - plus  
325 - 474  

0 - 324 

375 - plus 
225 – 374 

0 - 224

Клас Дълъг лък Традиционен рикърв
А 
В 
С

250 - plus 
150 - 249 

0 - 149

375 - plus 
225 – 374 

0 - 224
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C. Класификационни процедури 

  За световни и регионални турнири и други турнири на IFAA, директорът на турнира 
или определено за това лице следва процедурата, описана в настоящия член за определяне 
класа на стрелеца: 

 1. Класификацията на стрелеца се определя от двата му най-високи резултата, 
постигнати в период от 12 месеца преди турнира. 
  
 2.  В случай, че няма записан резултат за съответния стил за последните 12 месеца 
предхождащи състезанието времевият диапазон се удължава до получаване на три 
записани резултати. В този случай се вземат предвид два резултата за съответния стил на 
стрелеца. Резултати записани 24 месеца преди провеждане на турнира не се взимат 
предвид   

 3. Класификацията се извършва по стил на стрелба. Стрелец, който стреля в повече 
от един стил може да има повече от една класификация. В случай, че стрелецът промени 
стила си, започва нов времеви диапазон за класификация от датата на първия записан 
резултат.  

 4. Стрелец, който няма достачъно записани резултати за класификация, се състезава 
в най-високия наличен клас в неговия/нейния стил в турнира. 

 5.  Стрелец се рекласифицира  към по-висок клас ако получи два резултата в по-
висока класификация в рамките на период от 12 месеца, изчислен от датата на първия 
получен по-висок резултат. Този процес на рекласификация се повтаря докато стрелецът се 
класифицира в клас “А”. 

 6. Стрелец се рекласифицира в по-долен клас ако получава постоянно резултати за 
по-долен клас за период не по малък от 12 месеца, изчислен от деня на първия резултат 
използван за рекласификация.  

Уточнение: 

1. Стрелец в стил FU има два най-добри резултата от 505 и 512  точки за 
период от 12 месеца преди турнира. И двата са над 499 точки и стрелецът се 
класифицира в клас “A”. 

2. Стрелец в стил FU има два най-добри резултата от 480 и 475 за период от 12 
месеца преди турнира. И двата са между 400 и 499 точки и стрелецът се 
класифицира в клас “B” 

3. Стрелец в стил FU не е стрелял от 6 месеца преди турнира, но в рамките на 
12 месеца от последния си резултат (18 месеца преди турнира. има два най-
добри резултата от 505 и 512 точки. Времевият диапазон е под 24 месеца и 
тези резултати се взимат предвид. 

4. Стрелец в стил FU не е стрелял от 23 месеца и започва отново два месеца 
преди турнира. Има само един резултат: 480.  Всички останали резултати са 
по-стари от 24 месеца и не могат да се вземат предвид. Тъй като има само 
един валиден резултат, той се класифицира в по-високия клас в неговия стил 
за турнира. 
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5. Стрелец в стил FU има два най-добри резултата  за последните 12 месеца: 
480 и 502. Тъй като не е получил два резултата от един клас се класифицира в 
по-високия клас в неговия стил за турнира. По време на турнира стреля 504 и 
двата му най-добри резултата за последните 12 месеца сега са 502 и 504. Той 
се рекласифицира след турнира като “А”. След тези 504, той стреля 489, 497, 
476 следващите 5 месеца след рекласификацията. Той остава “А” за още 7 
месеца. Класификацията важи за период от 12 месеца. Само слвд изтичането 
на този период, стрелецът може да се върне към клас “В”. 

6.  Стрелец в стил FU е класифициран като “А”. Шест месеца преди турнир той 
стреля ВВ и има два най-високи резултата от 325 и 346. Той се класифицира 
като “В” докато стреля в този стил. Възможно е един и същ стрелец да стреля 
в клас “А” в един стил, а клас “В” в друг стил 

ЧЛЕН VIII - МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ 

 A. Дивизия младежи и девойки (YA) се създава за стрелци между седемнадесет (17) и 
осемнадесет (18) годишна възраст. 

 B. Състезателите от дивизия младежи и девойки стрелят от маркерите за мъже/жени. 

 С. За дивизия младежи и девойки наградите се разпределят като при мъже/жени. 

 E. Младежи и девойки могат да стрелят във всички признати от IFAA стилове 

ЧЛЕН IX - ЮНОШИ 

 A. Дивизия юноши се създава за стрелци между тринадесет (13) и шестнадесет (16) 
годишна възраст. 

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

 C. Юноша може да реши да стреля в дивизията за младежи и девойки с писмено 
съгласие от родителите, след което не може да се върне повече в дивизия юноши. 

 D. За дивизия Юноши наградите се разпределят като при възрастните. 

 E. Юношите могат да стрелят във всички признати от IFAA стилове 

ЧЛЕН X - ДЕЦА 

 A. Детска дивизия се създава за стрелци под 13-годишна възраст. 

 B. Дете може да реши да стреля в Дивизия Юноши с писмено съгласие от 
родителите, след което не може да се върне повече в детската дивизия. 

 C. Маркерите за децата са в черен цвят. 
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 D Детската дивизия се разделя на момчета и момичета, но в рамките на дивизията 
няма класове. 

 E. Децата имат право да се състезават във всички признати от IFAA стилове. 
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ПРАВИЛА НА IFAA ЗА  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВА 

______________________________________________________________________________________ 
Международна Aсоциация по Стрелба с лък  

Правилник издание 2021-2022 
47



ПРАВИЛА НА IFAA ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО (WFAC) 

A. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
WFAC се провежда в пет (5) последователни дни. 

B. КАНДИДАТСВАНЕ. 
Кандидатсване за провеждане на WFAC от член на IFAA се извършва според 
Правилника.  

C. СЪДИИ  
Съдиите на първенството се определят според Член IV G Правилника и се 
назначават за всяко състезание  

D. ФОРМАТ  
WFAC формата е както следва:  

E. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА WFAC 

1. Общи правила 
Общите правила за официалните лица (съдии. на турнирите, Комитет за 
контестации, Технически контрол; Официални рундове; Мишени; Екипировка; Стил 
и Дивизия; Класификация; Дистанция за стрелба; Позиция & отчитане на резултата, 
както и застраховка; се определят от Правилника и секция “Политики” 

2. Мишени 
Използват се само одобрени от IFAA полеви, ловни и мишени животни  

3. Дистанции за стрелба  

a. Дистанциите за стрелба във WFAC са МАРКИРАНИ (Познати)  

b. Всяка мишена за определена дистанция трябва да има указателна табела на 
рубежа. Тази табела трябва да съдържа следната информация  

c. Всяка дистанция за стрелба ще бъде отбелязамна с два  (2) маркера 

d. Тази табела трябва да съдържа следната информация: 
  - Номер на мишената. 
  - Дистанция 
  - Снимка на съответната мишена на животно, показвайки положението на     
“Kill” зоната 

Ден 1 - Церемония по Откриване
Ден 2 - WFAC Полево изпитание
Ден 3 - WFAC Ловно изпитание.
Ден 4 - WFAC Изпитание със животни
Ден 5 - WFAC Полево изпитание
Ден 6 - WFAC Ловно изпитание.
Ден 6 или Ден 7 - Церемония по награждаване и Банкет/Вечеря (по желание., 

Предаване на знамето на IFAA на следващия домакин на  WFAC, 
Церемония по закриване.
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4. Оптични средства  
Оптизни стредства за определяне на дистанцията са позволени 

5. Крайните резултати се показват на уеб страницата на турнира, таблото за обяви и 
на мястото за награждаване най-малко два часа преди началото на окончателното 
обявяване на резултатите и връчването на медалите и трофеите. 

6. В случай на равенство за която и да е награда, се провежда бараж между 
съответнитв стрелци на три Field мишени (четири стрели на мишена., поставени на 
тренировъчна дистанция от 50 ярда. Мишената на първия рунд е с размери 65 cm, 
тази на втория е 50 cm, а за третия рунд е 35 cm.  Ако и в този случай има 
развенство стрелбата продължава с изтрелване една стрела “внезапна смърт” на 
мишена с размер 35 cm.  

5. Правилата за излъчване на Отборен IFAA шампион в състезанията на WFAC се 
определят от Секция Политика на правилника на IFAA.  

F. ОФИЦИАЛНИ РУНДОВЕ на WFAC 

1. WFAC Полеви рунд  

a. Мишена. 
Книжна мишена, определена за Полеви рундове в Член V (A2) от Правилника.  

b. Рунд  
Рундът съдържа две стандартни Полеви манша, които са комбинирани  да  
формират номера на мишени от 1 до 28.  

c. Позиции за стрелба. 
Позициите за стрелба са определени от Член V (A1) от Правилника. 
Маркерите са определени от Член V (A3) от Правилника.  

d. Резултат. 
Резултатът се определя от Член V (A2) от Правилника  

2. WFAC Ловен Рунд  

a. Мишена. 
Книжна мишена, определена за Ловни рундове в Член V (B2) от Правилника.  

b. Рунд  
Рундът съдържа две стандартни Ловни манша, които са комбинирани  да  
формират номера на мишени от 1 до 28.  

c. Позиции за стрелба. 
Позициите за стрелба са определени от Член V (B1) от Правилника. 
Маркерите са определени от Член V (B3) от Правилника.  

d. Резултат. 
Резултатът се определя от Член V (B2) от Правилник 

3. WFAC Рунд с Животни на маркирани дистанции 
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a. Книжна мишена, определена за рундове с Животни на маркирани дистанции в 
Член V (C2) от Правилника..  

b. Рунд  
Рундът съдържа две стандартни манша за Животни на маркирани дистанции, 
които са комбинирани  да  формират номера на мишени от 1 до 28  

c. Позиции за стрелба. 
Позициите за стрелба са определени от Член V (C1& C3) от Правилника. 
Маркерите са определени от Член V (C5) от Правилника. 

d. Резултат. 
Резултатът се определя от Член V (C6) от Правилника  

G. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРЕЖДАНЕТО НА ТРАСЕТО 

Важат всички предвидени в Член 6 от Правилника изисквания. 
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ПРАВИЛА НА IFAA ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНО BOWHUNTER ПЪРВЕНСТВО 
(WBHC) 

A. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
Световното Bowhunter Първенство се провежда за четири (4) последователни дни. 
Разрешава се 5-ти ден като допълнителен за турнира, ако броя на участниците го 
изисква.  

B. КАНДИДАТСВАНЕ. 
Кандидатсване за провеждане на WBHC от член на IFAA се извършва според 
Правилника.  

C. СЪДИИ  
Съдиите на първенството се определят според Член 4G Правилника и се назначават 
за всяко състезание  

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

 Рундовете могат да се проведат в какъвто и да е ред  

E. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА СВЕТОВНИТЕ BOWHUNTER ПЪРВЕНСТВА (WBHC). 

  1. Общите правила за официалните лица (съдии) на турнирите, Комитет за контестации, 
Технически контрол; Официални рундове; Мишени; Екипировка; Стил и Дивизия; 
Немаркрани дистанции за стрелба & отчитане на резултата, както и застраховка, са тези от 
Правилника и секция “Политики”, както и споменатите по-долу Специфични правила 

2. МИШЕНИ 

Необходими са две мишени (книжни или 3D., когато дистанцията между мишената и 
позицията за стрелба за възразстни е 35 или по-малко ярда 

a. Книжни мишени  
Използват се книжни мишени признати от IFAA и одобрени от Вице-
Президента на IFAA. Тези мишени трябва да имат “Kill” зона и зона 
“Раняване” еднакви с тези, предвидени от Правилника на IFAA за рунд 
Животни на маркирани дистанции.  

b. 3-D Мишени  
Използват се само мишени признати от IFAA, които са в съответствие с 
Правилника на IFAA.  

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
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    3. ДИСТАНЦИИ ЗА СТРЕЛБА 

a. Дистанциите за стелба при WBHC са НЕМАРКИРАНИ (Непознати).  

b. Всяка мишена за определена дистанция трябва да има указателна табела на 
рубежа. Тази табела трябва да съдържа следната информация: 

• Номер на мишената 
• Размер на мишената (Група 1, 2, 3 или 4) или размер 3D (Група 1, 2, 3 или 4) 
• Снимка на съответната мишена, на която са показани разположението на“Kill” и 

“Витална” зони. 
• Мишената трябва да е обърната в същата посока както на снимката 

c.   Всяка дистанция за сртелба трябва да бъде маркирана с два маркера 
       
    4. ЕКИПИРОВКА  

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

a. Стрели в съответсвие с Член V C4 на Правилата.  

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

  Забележка: Правило за първенството, не за стила на стрелба 

c. Оптични устройства в съответсвие с Член IV H 2m от Правилника са 
разрешени.  

d. Промяна на екипировка по време на първенството:  

i. Смяна на част от екипировката, която предизвиква промяна на стила 
(дивизията. с цел подобряване начина на стрелба в един или друг от 
рундовете, не се позволява.  

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

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

   Забележка: Правило на турнира, което важи за всички стилове  

      5. ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА  

a. Въвежда се дивизия Pro-Am за парични награди вместо стандартната Pro 
дивизия. 

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

______________________________________________________________________________________ 
Международна Aсоциация по Стрелба с лък  

Правилник издание 2021-2022 
52



c. 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.  

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

e. На стрелеца се позволява да използва собствени бележки, като напр.  
настройки на мерника за различните дистанции и т.н. 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.  

f. Не се разршава на член на групата (или друга група) да престъпват пред  
маркера, от който се стреля докато всички членове на групата не изстрелят 
стрелите си от този маркер. 

  В случай, че стрелец иска да изстреля втора и трета стрела, то той изстрелва   
 тези стрели преди следващия/те стрелец/ци да се придвижат до първия    
 маркер за стрелба. 
 Забележка: Стрелецът трябва да изтреля всички стрели преди да напусне   
 маркера т.е. за стрелба и да предостъпи ред за стреляне на следващия   
 стрелец от групата.  

g. 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.  

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

i. 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 
тренировъчния плац на 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. 

6.  Крайните резултати се показват на уеб страницата на турнира, таблото за   
 обяви и на мястото за награждаване най-малко два часа преди началото на   
 окончателното обявяване на резултатите и връчването на медалите и   
 трофеите. 

F. ОФИЦИАЛНИ РУНДОВЕ на WBHC 
 
   1. IFAA Немаркиран Рунд Животни (3 стрели) 

a. Мишени. 
Могат да се използват хартиени или 3-D мишени. Двата вида мишени не 
могат да се смесват при една и съща дистанция.  
Организаторите на турнира, трябва посочат кой тип мишени ще се използват  
при кандидатура за домакинство.  
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b. Стандартен рунд. 
По спецификациите от Правилника на IFAA за Немаркиран Рунд Животни.  

c. Позиции за стрелба. 
По спецификациите от Правилника на IFAA за Немаркиран Рунд Животни. 

    d. Резултат. 
 
По спецификациите от Правилника на IFAA за Маркиран Рунд Животни. 
В случай, че за този Рунд се използват 3-D мишени, центърът на мишената и 
“Витална” зона се обединяват в “Kill” зона. 

2. IFAA 3-D СТАНДАРТЕН РУНД (2 Стрели) 

a. Мишени  
Използват се мишени по спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D 
Стандартен Рунд.  

b. Стандартен рунд. 
По спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Стандартен Рунд.  

c. Позиции за стрелба. 
По спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Стандартен Рунд.  

d. Резултат 
По спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Стандартен Рунд.  

3. IFAA 3-D ЛОВЕН РУНД (1 Стрела) 

a. Мишени  
Използват се мишени по спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Ловен 
Рунд.  

Мъже.жени, Възрастни/
Ветерани/Младежи

Юноши Деца

Мишени 
Група 1

Три проходни изстрела от по 5 
yd с 1-ви маркер поставен 

между 60 и 40 yd (3 маркера)

Преден маркер 
от дистанция 
на възрастни

Три проходни изстрела 
от по 5 yd с 1-ви маркер 
поставен максумум на 30 

yd (3 маркера)

Мишени 
Група 2

Три проходни изстрела от по 3 
yd с 1-ви маркер поставен 

между 45 и 30 yd (3 маркера)

Дистанция на 
възрастни

Единичен маркер 
Максимално на 25 yd

Мишени 
Група 3

Четири изстрела от една 
позиция с маркер поставен 
между 35 и 20 yd (1 маркер.

Дистанция на 
възрастни

Единичен маркер 
Максимално на 20 yd

Мишени 
Група 4

Четири изстрела от една 
позиция с маркер поставен 
между 20 и 10 yd (1 маркер)

Дистанция на 
възрастни

Единичен маркер 
Максимално на 10 yd
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b. Стандартен рунд  
По спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Ловен Рунд.  

c. Позиции за стрелба 
По спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Ловен Рунд..  

d. Резултат 
По спецификацията на Правилника на IFAA за 3-D Ловен Рунд. 

H. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ТРАСЕТО 

1. Всички изисквания за построяване на трасето се определят от Член 4 на Правилника. 

2. За построяване на трасе за Bowhunter трябва да се съблюдават следните точки: 

a. Трасетата трябва да са построени за единичен рунд за всеки ден от 
първенството. Не се позволява построяване на няколко рунда на едно трасе 
за същия ден. 

b. Дистанциите, които се използват трябва да са тези определени за 
индивидуален рунд или част от него. 

c. Всички мишени трябва да са стабилни без опасност от накланяне. 3D 
мишените стоят свободно и сигурно укрепени 

d. Всеки състезател, независимо от височината си, трябва да има ясна видимост 
към мишената. Когато се конструира трасе само за деца, се взима предвид  
по-малкия ръст на състезателите. 

e. Коридорите на мишени, зони и т.н. не е необходимо да запазват същото ниво 
като при полевото трасе, напр.: мишените могат да бъдат поставени в 
разумни граници, по естествените гънки на терена. Мишената не трябва 
нарочно да бъде затъмнена от зрителното поле. Имайки предвид, че ловците 
може да бъдат затруднявани при стрелба, това не може да се приема от 
организаторите като норма. Ние правим отличителни и конкурентни трасета, а 
не такива, които да възпрепятсват и тестват акробатични умения. Известна 
степен на трудност е допустима, но умерена и балансирана със средния, не-
ловуващ стрелец. Всеки стрелец трябва да има ясна видимост към мишената. 
Зоната за отчитане на резултата не трябва да е на тъмно.    

3. 3D мишените трябва да бъдат позиционирани така, че обойната зона да е обърната 
към стрелеца. За мишени от група 1 и 2, се допуска мишената да е леко под ъгъл 
навън или навътре от стрелеца. Все пак ъгълът не може да превишава 15 градуса. 
Изстрели към или под наклон не могат да превишавт 45 градуса. 

Щитове за поставяне на мишени (като тези, които се използват в други рундове на 
IFAA) не могат да се използват зад свободно стоящите 3D мишени. За да се 
предотвратят щети и/или загубване на стрели трябва зад всяка мишена да се 
предвиди “преграда” от естествен или изкуствен произход направена по следния 
начин: 

Трябва да бъде предвидена минимална дистанция от 10 ярда между мишената и 
преградата. 
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За естесвена преграда може да бъде използван терена, на който по възможност да 
няма камъни или скали. Като алтернатива на естествената, е преграда, направена от 
мрежа, черги, или друг подходящ материал, закачен на два слоя. При удар от стрела 
в повече случаи, първият слой слира стрелата и тя пада на земята. Ако стрелата 
премине през първия слой, скоростта й намалява и тя се спира във втория слой.     

Килим, мрежа или друг подходящ материал може да бъде закачен между дървета или 
на конструирана рамка, като двата слоя трябва да са на 2 фута (60см. разстояние) 
Височината на преградата трябва да бъде най-малко 8 фута (240 см. от земята, като 
долният край се закрепва свободно, за да може да се движи при удар от стрела. Ако 
е възможно преградата е добре да бъде маскирана, за сливане с терена. 

4. СТРЕЛБА ОТ ЧАКАЛО  
Фабрични или направени чакала не могат да бъдат използвани. Стрелба от чакало 
може да се симулира от платформи за стрелба. 

5. ПЛАТФОРМИ ЗА СТРЕЛБА 
Могат да бъдат използвани платформи за стрелба, за симулиране на стрелба от 
чакало. Когато се използва, платформата трябва да бъде здрава и солидна и да не 
представлява опасност за сигурността на състезателя, който я използва. 
Платформата за стрелба трябва да са конструирани така, че с лекота да понесат 
двама стрелци от всякакъв размер едновременно. Дори тогава се препоръчва само 
един стрелец да я използва, но в никакъв случай повече от двама.  

Платформата трябва да бъде конструирана така, че да осугурява сигурност и лесен 
достъп. Стъпалата трябва да са здрави и солидни и да могат да се използват от всеки 
състезаващ се стрелец. Трябва да бъде предвидено и перило за захващане с ръка, за 
подпомагане на качването. НЕ се приемат подвижни стълби или други сковани 
приспособления за достъп до издигнатата платформа. 

Парапет не по нисък от 3 фута (90 см. трябва да обикаля издигната платформа, с 
изключение на мястото на входа (стъпалата.. Платформи за стрелба, които не се 
приемат за сигурни от инспектиращия съдия на IFAA, няма да бъдат използвани. В 
този случай стрелбата се извършва от земята. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Платформа построена по склона на хълм може да осигурява 
достъп до платформата за стрелба. В този случай изисването за стълби логично 
отпада. Организаторите на турнира трябва да имат предвид, че целта на 
платформата е да осигури стрелба от високо, която симулира стрелба от чакало, 
а не да предизвика препятствие на трасето.    
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ОТЧИТАНЕ НА СТРЕЛИТЕ 

ТИПИЧНИ ДЕТАЙЛИ ЗА ВСЕКИ ВИД МИШЕНА 

Основи за оценка:  

Правилата на IFAA определят там където линия разделя две зони на резултат, то тази линия 
принадлежи към по-ниския резултат. 
Това означава, че зоната за резултат се измерва от вътрешната част на тази разделящата 
линия без да се има предвид колко е дебела тази линия.  При някои принтери/
производители тази линия е дебела, при други е много тънка. Тъй като няма правило за 
дебелината на линията, при съвременните мишени те са много тънки и не се виждат от 
линията за стрелба с невъоръжено око.  

За да може една стрела да получи по-високия резултат, тя трябва да премине през линията, 
което означава, че част от стрелата трябва да лежи вътре в зоната с по-висок резултат. 
Това важи за всички официални рундове на IFAA 

1: По-висок резултат 
2: По-нисък резултат 
3: Стрелата не преминава през линията. По-нисък резултат. 
4: Стрелата преминава линията. По-восок резултат 
5: Стрелата е скъсала хартията в зоната с по-висок резултат, но тялото лежи в зоната с по-
нисък резултат. Стрелата се оценява с по-нисък резултат 
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SCORING OF ARROWS 
 

TYPICAL DETAILS FOR EACH TYPE OF TARGET 
 

The basics of scoring: 
 
The IFAA rule states that the line that separates two scoring areas lies in the lower scoring 
area. 
This means dimensions of the scoring areas are measured from the inside of the dividing line, 
irrespective of how thick the dividing line is. Some printers/manufacturers show thick 
dividing lines, while others show very thin dividing lines. Although there is no rule on line 
thickness, modern target faces tend to have very thin lines that are not visible from the 
shooting line with the naked eye. 
 
For an arrow to score the higher score, this arrow must break through the line, meaning that 
part of the arrow, even if it is almost not visible, must lie inside the higher scoring area. 
This applies to all official IFAA archery rounds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①: High score 
②: Low score 
③: Arrow does not cut the line. Low score. 
④: Arrow cuts the line. High score 
⑤: Arrow tears through the paper into the high scoring area, but the shaft lies outside the 

high scoring area. The arrow will have the low score. 

ANNEXURE 03/1 

1 
 

2 
 

4 
 

3 
 

HIGH SCORE 

LOW SCORE 

 5 
 



Оценяване при рунд животни (2D мишени):  

стрела 1:  стрелата докосва линията на козината във вътрешната част на wound зоната и 
  се оценява като “раняване”.  
стрела 2:  стрелата докосва линията на козината от външната част и не се отчита   
 никакъв резултат. 
стрела 3:  стрелата преминава линията на козината и се оценява като “раняване”. 
стрела 4:  стрелата  само докосва kill линията и се оценява като “раняване”.  
стрела 5:  стрелата не преминава kill линията и се оценява като “раняване” 
стрела 6:  стрелата  преминава kill линията  се оценява като “kill”.  
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Scoring the Animal Round (2D target face): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrow ①: The arrow touches the hairline inside the wound area and is scored as a “wound”. 
Arrow ②: The arrow touches the hairline on the outside and does not score. 
Arrow ③: The arrow breaks through the hairline and is scored as a “Wound”. 
Arrow ④: The arrow touches the kill line and is scored a “wound”. 
Arrow ⑤: The arrow does not break the kill line and is scored a “wound” 
Arrow ⑥: The arrow breaks the kill line and is scored a “kill”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXURE 03/2 



Оценяване   рунд животни (3D мишени): 

 

стрела 1:  Стрелата лежи в основата на мишената и не получава точки. 
стрела 2:  Стрелата лежи в основата на мишената, но прорязва “козината” и се оценява  
  като “раняване”  
стрела 3:  Стрелата се оценява като “раняване”. 
стрела 4:  Стрелата пресича “kill” линията се оценява като “kill”. 
стрела 5:  Стрелата улучва “козината” но не остава забита в мишената. Не получава   
  точки и не се стреля друга стрела.  
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Scoring the Animal Round (3D target) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrow ①: The arrow lies in the target base and does not score. 
Arrow ②: The arrow lies in the target base but cuts the “hairline”. It is scored a “wound” 
Arrow ③: The arrow is scored a “wound”. 
Arrow ④: The arrow breaks the “kill” line and is scored a “kill”. 
Arrow ⑤: The arrow hits the “hairline” but does not remain in the target. It is not scored and 

no other arrow may be shot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target showing the hand drawn “wound” line to separate the base from the animal. An arrow 
must break through the line to score a wound.  

ANNEXURE 03/3 



 

Мишената  
показва ръчно 
нанесена линия, 
която разделя 
основата от 
самото животно. 
Стрелата трябва 
да премине през 
тази линия. 

 Оценяване при Стандартен и Ловен рунд (3D мишени): 

стрела 1:  Стрелата е в основата на мишената и не получава точки. 
стрела 2:  Стрелата прорязва “козината” и се оценява като “раняване”  
стрела 3:  Стрелата докосва “vital” линията, но не я пресича. Оценява се като “раняване”.  
стрела 4:  Стрелата докосва “kill” линията, но не я пресича. Оценява се като “Vital”.  
стрела 5:  Стрелата пресича “kill” линията и се оценява като “kill”. 
стрела 6:  Стрелата улучва “козината”, но не остава забита в мишената. Не получава   
  точки и не се стреля друга стрела.  
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Scoring the Animal Round (3D target) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrow ①: The arrow lies in the target base and does not score. 
Arrow ②: The arrow lies in the target base but cuts the “hairline”. It is scored a “wound” 
Arrow ③: The arrow is scored a “wound”. 
Arrow ④: The arrow breaks the “kill” line and is scored a “kill”. 
Arrow ⑤: The arrow hits the “hairline” but does not remain in the target. It is not scored and 

no other arrow may be shot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target showing the hand drawn “wound” line to separate the base from the animal. An arrow 
must break through the line to score a wound.  

ANNEXURE 03/3 
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Scoring the Standard Round and Hunter Round (3D target) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrow ①: The arrow is in the target base and does not count. 
Arrow ②:    The arrow breaks the “hairline” and counts as a “wound” 
Arrow ③:   The arrow touches the “vital” line but does not break the line. It is scored as a 

“Wound”. 
Arrow ④:   The arrow touches the “kill” line but does not break the line. It is scored as a 

“Vital”. 
Arrow ⑤:  The arrow breaks the “kill” line and is scored a “kill”. 
Arrow ⑥:  The arrow hits the “hairline” but does not remain in the target. It is not scored 

and no other arrow may be shot. 
  

ANNEXURE 03/4 



стрела 1:  Стрелата е забита в крака и се отчита като “wound”. 
стерла 2:  Стрелата улучва “козината”, но не остава забита в мишената. Не получава   
  точки и не се стреля друга стрела  
стрела 3:  Стрелата е забита в рогата и не получава точки. Не се стреля друга стрела. 
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Arrow ①: The arrow in leg scores as a “wound”. 
Arrow ②: The arrow hits the “hairline” but does not remain in the target. It is not scored and 

no other arrow may be shot.. 
Arrow ③: The arrow is stuck in the antler (horn) and is not scored. No other arrow may be 

shot. 
  

ANNEXURE 03/5 



Оценяване при Полеви и Ловен рунд 

Стрела 1 докосва, но не пресича линията и 
получава 3 точки.  

Стрела 2 пресича линията и получава 4 
точки.  

Стрела 3 е скъсала зоната с по-висок 
резултат, но тялото й лежи в зоната с по-
нисък резултат. Стрелата получава 3 точки 

 

Стрeла 1 докосва зоната с по-висок резултат, 
но не я пресича. Стрелата получава 3 точки.  

Стрела 2 пресича зоната с по-висок резултат. 
Стрелата получава 4 точки. 
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Scoring the Field Round and Hunter Round . 

 
 

 
 
Arrow ① touches the line but does 
not break the line. The arrow scores 
3 points. 
 
Arrow ② breaks through the line. 
The arrow scores 4 points. 
 
Arrow ③ has torn into the high 
scoring area, but the shaft is 
positioned in the low scoring area. It 
scores 3 points 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arrow ① touches the high scoring 
area but does not cut into the high 
scoring area. The arrows scores 3 
points. 
 
Arrow ② cuts into the high scoring 
area. The arrow scores 4 points. 
  

ANNEXURE 03/6 
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Scoring the Field Round and Hunter Round . 

 
 

 
 
Arrow ① touches the line but does 
not break the line. The arrow scores 
3 points. 
 
Arrow ② breaks through the line. 
The arrow scores 4 points. 
 
Arrow ③ has torn into the high 
scoring area, but the shaft is 
positioned in the low scoring area. It 
scores 3 points 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arrow ① touches the high scoring 
area but does not cut into the high 
scoring area. The arrows scores 3 
points. 
 
Arrow ② cuts into the high scoring 
area. The arrow scores 4 points. 
  

ANNEXURE 03/6 
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