
PREZENTARE



DIVIZII
 Compound freestyle limited - FSC
 Compound freestyle unlimited – FU 
 Bowhunter Compound - BHC
 Barebow Compound – BBC

 Freestyle Recurve - FSR
 Bowhunter Recurve - BHR
 Barebow Recurve - BBR

 Bowhunter limited – BL
 Bowhunter unlimited – BU

 Historical bow - HR
 Longbow - LB



CATEGORII DE VARSTA

 Adulti – 18 – 54 ani;

 Juniori – 13 – 17 ani;

 Copii - < 13 ani;

 Veterani - > 55 ani.

Copiii nu au categorie la Historical bow, Bowhunter.

Juniorii si Veteranii nu au categorie la Historical bow.

Toate categoriile vor trage câte 4 săgeți pe fiecare țintă.



STILURI DE TRAGERE



COMPOUND FREESTYLE LIMITED - FSC
Nu sunt permise release-urile.

Sunt permise manusi sau tab-uri.
Este permis peep sight pe coardă.
Este permisă folosirea aparatelor de ochire cu 
bulă sau fără.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor lungi.
Este permisă folosirea clicker-ului.
Este permisă folosirea kisser-ului.

Sunt permise sagetile de Carbon sau
Aluminiu cu pene de plastic sau naturale. 
Săgețile vor avea toate acelasi diametru, spine, 
aceeasi lungime a shaftului si a penelor. 
Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



COMPOUND FREESTYLE UNLIMITED - FU
Sunt permise release-urile.
Este permis peep sight pe coardă.
Este permisă folosirea aparatelor de 
ochire cu bulă sau fără.
Este permisă folosirea
stabilizatoarelor lungi sau scurte.
Este permisă folosirea clicker-ului.
Este permisă folosirea kisser-ului.
Este permisă folosirea suportilor de 
săgeată cu lamă.

Sunt permise sagetile de Carbon sau
Aluminiu cu pene de plastic sau
naturale. Săgețile vor avea toate
acelasi diametru, spin, aceeasi
lungime a shaftului si a penelor. 
Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va
depăsi
300 feet/sec.



BOWHUNTER COMPOUND - BHC

Nu sunt permise release-urile.
Este interzisă folosirea clicker-ului.
Este interzis peep sight pe coardă.
Este interzisă folosirea aparatelor de ochire cu bulă
sau fără.
Este interzisă folosirea kisser-ului.
Sunt permise manusi sau tab-uri.
Poate fi folosit butonul sau plunger-ul pentru
stabilizarea săgetilor.
Este permisă folosirea suportului de săgeată.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor scurte – 305 
mm.
Priza mâinii pe coardă va fi cu degetul index în
contact cu nock-ul săgeții.

Sunt permise sagetile de Carbon sau
Aluminiu cu pene de plastic sau naturale.
Săgețile vor avea toate acelasi diametru, spin, aceeasi
lungime a shaftului si a penelor. Penele pot avea
culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



BAREBOW COMPOUND - BBC

Nu sunt permise release-urile.
Este interzisă folosirea clicker-ului si a bulei de nivel
deasupra nivelului săgeții.
Este interzis peep sight pe coardă.
Este interzisă folosirea aparatelor de ochire cu bulă sau
fără.
Este interzisă folosirea kisser-ului.

Sunt permise manusi sau tab-uri.
Poate fi folosit butonul sau plunger-ul pentru stabilizarea
săgetilor.
Este permisă folosirea suportului de săgeată.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor lungi si a 
stabilizatoarelor laterale.
Priza mâinii pe coardă va fi cu degetul index în contact cu 
nock-ul săgeții sau cu toate degetele sub săgeată.

Sunt permise sagetile de Carbon sau
Aluminiu cu pene de plastic sau naturale. Săgețile vor avea
toate acelasi diametru, spin, aceeasi lungime a shaftului si
a penelor. Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



FREESTYLE RECURVE - FSR

Este permisă folosirea clicker-ului.
Este permisă folosirea aparatelor de ochire si
a scope-ului cu bulă.
Sunt permise manusi sau tab-uri.
Poate fi folosit butonul sau plunger-ul pentru
stabilizarea săgetilor.
Este permisă folosirea suportului de săgeată.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor lungi 
si a celor laterale.
Priza mâini pe coardă va fi cu degetul index în
contact cu nock-ul săgeții sau sub săgeată.
Este permisă folosirea kisser-ului.

Sunt permise sagetile de Carbon sau
Aluminiu cu pene de plastic sau naturale.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



BOWHUNTER RECURVE - BHR

Nu este permisă folosirea aparatelor de ochire .
Nu este permisă folosirea clicker-ului.
Nu este permisă folosirea bulei.
Nu este permisă folosirea kisser-ului. 
Este interzisă folosirea stabilizatoarelor lungi si a celor
laterale.

Sunt permise manusi sau tab-uri.
Poate fi folosit butonul sau plunger-ul pentru stabilizarea
săgetilor.
Poate fi folosit stabilizatorul scurt – max. 305 mm.
Este permisă folosirea suportului de săgeată.
Priza mâinii pe coardă va fi cu degetul index în contact cu 
nock-ul săgeții.
Sunt permise sagetile de Carbon, Lemn, Bambus sau
Aluminiu cu pene de plastic sau naturale. Săgețile vor avea
toate acelasi diametru, spin, aceeasi lungime a shaftului si a 
penelor. Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



BAREBOW RECURVE - BBR

Nu este permisă folosirea clicker-ului.
Nu este permisă folosirea aparatelor de ochire sau cu 
mai multi pini.
Nu este permisă folosirea kisser-ului.

Este permisă folosirea bulei.
Sunt permise manusi sau tab-uri.
Poate fi folosit butonul sau plunger-ul pentru
stabilizarea săgetilor.
Este permisă folosirea suportului de săgeată.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor lungi si a celor
laterale.
Priza mâinii pe coardă poate fi cu degetul index în
contact cu nock-ul săgeții dar este permis si string 
walking.

Sunt permise sagetile de Carbon sau Aluminiu cu pene
de plastic sau naturale. Săgețile vor avea toate acelasi
diametru, spin, aceeasi lungime a shaftului si a penelor. 
Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



BOWHUNTER LIMITED – BL
Nu sunt permise release-urile.
Este interzisă folosirea clicker-ului.
Este interzisă folosirea aparatelor de ochire de 
recurve sau cu mai putin de 4 pini si a celor cu 
un pin cu bulă.

Este permisă folosirea kisser-ului.
Sunt permise manusi sau tab-uri.
Este permisă folosirea aparatelor cu 4 sau 5 pini.
Este permisă folosirea suportului de săgeată.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor scurte –
305 mm.
Priza mâinii pe coardă va fi cu degetul index în
contact cu nock-ul săgeții.
Este permis peep sight pe coardă.

Sunt permise sagetile de Carbon sau Aluminiu cu 
pene de plastic sau naturale. Săgețile vor avea toate

acelasi diametru, spin, aceeasi lungime a shaftului si a 
penelor. Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



BOWHUNTER UNLIMITED – BU

Este interzisă folosirea clicker-ului.
Este interzisă folosirea aparatelor de ochire de 
recurve sau cu mai putin de  4 pini si a celor cu un pin 
cu bulă.

Este permisă folosirea kisser-ului.
Sunt permise release-urile.
Este permisă folosirea aparatelor cu 4 sau 5 pini.
Este permisă folosirea suportului de săgeată cu 
lamelă.
Este permisă folosirea stabilizatoarelor scurte – 305 
mm.
Este permis peep sight pe coardă.

Sunt permise sagetile de Carbon sau
Aluminiu cu pene de plastic sau naturale. Săgețile vor
avea toate acelasi diametru, spin, aceeasi lungime a 
shaftului si a penelor. Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



LONGBOW – LB

Este interzisă folosirea clicker-ului.
Este interzisă folosirea aparatelor de ochire de 
recurve sau cu pini si a celor cu bulă.
Este interzisă folosirea kisser-ului.
Este interzisă folosirea suportului de săgeată.
Este interzis peep sight pe coardă.
Sunt interzise arcurile longbow care au vizibile
straturile de materiale folosite.
Sunt interzise arcurile longbow care au A<B (vezi
imaginea).
Sunt interzise arcurile care au chiar si o foarte mică
tendință de recurve.

Este permisă folosirea tab-urilor sau a mănusilor de 
tragere.
Sunt permise doar sagetile de Lemn sau Bambus cu 
pene naturale. Săgețile vor avea toate acelasi
diametru, spin, aceeasi lungime a shaftului si a 
penelor. Penele pot avea culori diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



HISTORICAL BOW – HR

Priza degetelor pe coardă poate fi doar
mediteraneană, cu inel sau cu protectie
pentru degetul mare, specifică arcurilor
horsebow. 

Este permisă folosirea tab-urilor sau a 
mănusilor de tragere.

Sunt permise doar sagetile de Lemn sau
Bambus cu pene naturale. Săgețile vor avea
toate acelasi diametru, spin, aceeasi lungime
a shaftului si a penelor. Penele pot avea culori
diferite.

Viteza maximă a săgetii nu va depăsi
300 feet/sec.



DIMENSIUNILE ȚINTELOR – ADULȚI SI JUNIORI



DIMENSIUNILE ȚINTELOR - COPII



ZONELE DE SCOR

Field

Hunter

Săgeata aflată pe linie va primi punctajul superior doar daca linia este tăiată în întregime și shaftul săgeții
este așadar tangent cu zona de scor superioară.



EXEMPLUL 1 – CULOAREA MARCAJELOR DE TRAGERE
DIMENSIUNILE ȚINTELOR

Hunter AnimalField



EXEMPLUL 2 – DISPUNEREA MARCAJELOR DE TRAGERE

24m

Un singur marker

Primii doi arcasi(A si B) vor trage patru săgeți de la acelasi țărus.
Când primii doi au terminat de tras cele patru săgeți, încep tragerea arcasi C si D.



EXEMPLUL 3 – DISPUNEREA MARCAJELOR DE TRAGERE

24m 20m

WALK – UP
2 markere

 Primii doi arcasi(A si B) vor trage câte două săgeți de la fiecare țărus, pornind de la cel mai îndepărtat
de țintă. 
După primele două săgeți trase vor înainta la următorul țărus, de unde vor mai trage încă două săgeți. 
 Când primii doi au terminat toate săgețile, încep tragerea arcasii C si D. 



EXEMPLUL 4 – DISPUNEREA MARCAJELOR DE TRAGERE

60m 55m 40m50m

WALK - UP
4 markere albe

 Primii doi arcași(A si B) vor trage câte o săgeată de la fiecare țăruș, pornind de la cel
mai îndepărtat țăruș de țintă.
 După ce a fost trasă prima săgeată, de la primul țăruș, arcașii se vor deplasa la cel de-
al doilea țărus de unde vor trage o săgeată. 
 De la următorul țărus se va trage o altă săgeată, iar de la ultimul țărus se va trage
ultima săgeată.
 Când primii doi arcași au terminat de tras toate săgețile, de la toți țărușii încep
tragerea arcașii C și D.  



EXEMPLUL 5.1. – DISPUNEREA MARCAJELOR DE TRAGERE

1

24m

2

3

4

FAN SHOTS

 Arcașii se așează inițial în poziția indicată și vor trage toți patru simultan.
 Fiecare arcaș va trage câte o săgeată de la fiecare țăruș, deplasându-se după fiecare
săgeată la urmatorul țăruș, în sensul acelor de ceasornic.



EXEMPLUL 5.2. – DISPUNEREA MARCAJELOR DE TRAGERE

1

24m

2

3

4

FAN SHOTS

 Cei 4 arcași trag simultan. 
 În cazul în care sunt două ținte pe acelasi panou: la prima sageată A si C vor trage în
ținta din Stânga iar B si D în ținta din Dreapta. 
 Fiecare arcaș va trage câte o săgeată de la fiecare țăruș, deplasandu-se după fiecare
săgeată la urmatorul țăruș, in sensul acelor de ceasornic. Dar cei ajunși pe pozitiile 1 si
2 vor trage in Stânga iar cei ajunși in pozițiile 3 și 4 vor trage in dreapta.



EXEMPLUL 6. – DISPUNEREA MARCAJELOR DE TRAGERE

24m

A C

B D

FAN SHOTS

 Dacă se trage pe ținta cu 4 spoturi, fiecare arcaș va trage pe ținta lui
(vor fi 4 asemenea ținte pe panou). 
 Tragerea săgeților se va efectua în ordinea arătată, in forma Z. 
 Tragerea unei săgeți în altă ordine va fi punctată cu M(miss).



REGULI GENERALE

 Niciun arcaș nu va putea să se antreneze pe panourile dispuse pe traseul de concurs.
 Va fi amenajată o zonă de încălzire/antrenament într-un alt loc.
 Grupul de tragere la o tinta este format din 3 sau maxim 4 arcasi.
 Repartiția inițială pe grupuri se face aleatoriu.
 La runda a 2-a sau în a 2-a zi de concurs grupul va fi format după ordinea din clasament.
 Un grup nu poate fi format din doar doi arcasi. 
 În cazul in care un arcas renunta sau nu poate participa la restul competitiei este chemat

arbitrul sau unul din oficiali si acesta va aduce un alt arcas din grupul din față sau din 
grupul din spate(prin tragere la sorți sau prin numirea de către oficialul competiției).

 Primul arcas din grup este liderul sau căpitanul grupului si are litera A. Este cel care va
avea micul îndrumar de tragere, cel care centralizează fisele cu rezultate si le predă la 
punctul de colectare a fiselor.

 Cel de-al doilea membru al grupului va avea litera B si va fi unul din cei care notează scorul
fiecărui membru al grupului (va avea un rând de fise de punctaj).

 Al treilea membru al grupului va avea litera C si va fi cel de-al doilea scorer al grupului (va
avea cel de-al doilea rând de fise de punctaj).

 Cei doi scoreri vor nota punctajele si vor calcula fiecare independent punctajul cumulat
dupa fiecare serie de 4 sageți, apoi se vor verifica dacă scorul notat pe fisa corespunde pe
ambele fise.

 Al patrulea membru al echipei va avea litera D si nu are sarcini.



REGULI GENERALE
 Săgeata aflată pe linie va primi punctajul superior doar daca linia este tăiată în întregime si

shaftul săgeții este așadar tangent cu zona de scor superioară.

 Grupurile vor recupera săgețile din țintă si vor părăsi zona țintei pentru a lăsa spațiu de 
tragere grupului următor.

 Grupurile nu vor căuta săgețile pierdute pentru a nu bloca traseul celorlalte grupuri care 
vin din urmă.

 Fiecare arcas va avea destule săgeți astfel încât să poată continua deplasarea iar căutarea
săgeților pierdute se va face doar după ce traseul de concurs a fost eliberat de către toți
concurenții.

 Grupurile nu trebuie să interfereze sau să se apropie de  grupul care trage sau să îi
deranjeze pe cei care sunt pregătiți să tragă. Dacă un grup ajunge din urmă un alt grup, cel
sosit nu se va apropia de echipamentul celorlalți și nu va face presiuni asupra grupului
ajuns din urmă.

 În cazul în care un membru al grupului trebuie să părăsească grupul pentru un motiv
rezonabil, grupul îl va astepta o perioadă limitată de timp stabilită de Team lider, 
permițând grupurilor din urma lor să îi depăsească spre celelalte ținte. Dacă timpul stabilit
a expirat si arcașul nu s-a întors atunci grupul se va deplasa la ținta următoare.

 Dacă vremea se schimbă si se apropie o furtună care ar periclita siguranța arcasilor Field 
Captain (coordonatorul traseului) va da un semnal de încetare a probei si toate grupurile se 
vor pune la adăpost.  



REGULI GENERALE

 Arcașii care formează un grup vor trage în ordinea următoare: A-B vor trage primii
pe țintele 1 – 14, C-D vor trage ultimii; pe țintele 15 – 28 C-D vor trage primii iar A-B 
vor trage ultimii. 

 În cazul în care sunt două ținte pe acelasi panou: A va trage în ținta din Stânga iar B 
va trage în ținta din Dreapta. În acelasi fel vor trage si C (stânga) iar D (dreapta).

 În cazul în care sunt patru ținte pe panou: A va trage în ținta din Stânga/Sus, B va
trage în ținta din Dreapta/Sus, C va trage în ținta Stânga/Jos, iar D va trage în ținta
din Dreapta/Jos.

 Odată cu schimbarea ordinii de tragere - țintele 15 – 28, se va inversa si locul în
grup: 

cel care a tras Dreapta va trage Stânga si cei care au fost pe țintele de Sus vor trage pe
țintele de Jos.

 Un  marker de distanță:

 Toți arcașii vor trage din zona apropiată țărușului care marchează punctul de 
tragere fără a-l depăsi spre țintă. Distanța dintre arcaș si tăruș nu trebuie să
depășească 15 cm. 



REGULI GENERALE

 În cazul unei probleme de echipament arcasul poate să tragă 4 săgeți pe terenul de 
antrenament sub supravegherea Field sau Range Captain.

 Orice săgeată trasă de la alt țăruș decât cel care trebuie va fi considerată M (miss)

 Orice săgeată trasă pe altă țintă decât cea care trebuie va fi considerată M (miss)

 Tragerea pe ținte se va face în ordinea dispunerii lor. Dacă o țintă a fost ratată sau 
evitată din cauza aglomerării grupurilor sau din alte motive, aceasta va fi considerată 
pierdută. Nu se poate întoarce nici un grup pentru a trage la o țintă depășită. 

 Toate echipamentele optice care vor fi folosite de arcași în concurs vor fi prezentate 
la inspecția echipamentului înainte de începerea concursului. Acestea pot fi: 
binocluri cu rangefinder, rangefinder, soft-uri de apreciere a distanței sau a 
unghiurilor de tragere instalate pe telefoanele mobile. 

 Nu vor fi acceptate în concurs dispozitive cu zoom electronic, stabilizatoare optice, 
picture freezer, etc.



SCORE CARD CLASIFICARE



CLASE DE CLASIFICARE

1. Barebow, Freestyle Limited, Freestyle Unlimited – Bărbați si Femei
Juniori băieți si fete – 28 ținte Field sau Hunter

Clasa Freestyle 
Limited

Freestyle 
Unlimited

Barebow

A 450 – plus 500 – plus 400 – plus 

B 350 – 449 400 – 499 300 – 399

C 0 – 349 0 – 399 0 - 299



CLASE DE CLASIFICARE

Clasa Bowhunter
Limited

Bowhunter
Unlimited

Bowhunter

A 450 – plus 475 – plus 375 – plus 

B 300 – 449 325 – 479 225 – 374

C 0 – 299 0 – 324 0 - 224

2. Bowhunter, Bowhunter Limited si Bowhunter Unlimited – Bărbați si Femei
Juniori băieți si fete – 28 ținte Field sau Hunter



CLASE DE CLASIFICARE

Clasa Longbow

A 250 – plus 

B 150 – 249 

C 0 – 149 

3. Longbow – Bărbați si Femei
Juniori băieți si fete – 28 ținte Field sau Hunter



PROCEDURA PENTRU ÎNREGISTRARE SI CLASIFICARE

 Nu pot fi luate în considerare scorurile realizate cu mai mult de 2 
ani înaintea competiției la care arcasul doreste să participe. 

 Arcașul care nu are suficiente înregistrări de scor pentru a putea fi 
clasificat va concura automat în clasa A.

 Clasificarea unui arcas va fi determinată de cele mai mari două
scoruri obținute într-o perioadă de 12 luni.

 O eventuală reclasificare a unui arcaș se va face în urma obținerii
unui rezultat pentru clasa respectivă într-o perioadă de 12 luni.



PARTENERI


