3D Archery IAA

DIVIZII
Compound Unlimited – CU
Hunter 3D - HU

Compound Barebow – CB
Olympic - OL
Barebow Recurve - BB
Primitive Bow & Horsebow – PB & HB
Traditional Recurve – TR RB
Traditional Longbow – TR LB
Crossbow - CRB

PREZENTARE DIVIZII
Compound Unlimited – CU
Orice arc compound care are montat un aparat de ochire ce poate fi reglat si/sau cu scope.
La acest tip de compound pot fi folosite urmatoarele accesorii: declansatoare(release – uri), manusi,
protectii de degete(tab) sau se poate trage de coarda cu mana libera.
Alte accesorii ce pot fi folosite la acest tip de compound sunt: stabilizatoare, nivela, peep sight, reper
de contact pentru buze(kisser), etc. Lampile de iluminarea ale pinilor pot fi folosite.

Hunter 3D – HU
Orice tip de arc cu sau fara aparat de ochire.

Pot fi folosite urmatoarele accesorii: declansatoare(release – uri), manusi, protectii de degete(tab) sau
se poate trage de coarda cu mana libera.
Daca este folosit un aparat de ochire, acesta nu va avea mai mult de 5 pini de ochire sau pini de ochire
de tipul crosshair.
Stabilizatoarele impreuna cu v-bar-ul nu vor avea o lungime mai mare de 12 inchi(30.5 cm) de la
punctual de conexiune in crosa arcului pana la capatul stabilizatorului.

Supraintinderea arcului(max. 2 inchi), peep sight, nivela si sistemul de iluminare al pinilor sunt
acceptate

PREZENTARE DIVIZII
Compound Barebow – CB
Orice tip de compound fara aparate de ochire.
Suportul de sageata si buton-ul de preluare a vibratiilor sagetii pot fi montate pe acest arc.
Sunt interzise marcajele sau semnele pe arc sau pe coarda ce ar ajuta arcasul la stabilirea unor repere
de ochire.
Nu vor fi folosite elemente de verificare a lungimii de intidere pe arc sau pe coarda.
Poate fi folosit un stabilizator cu lungime de max. 12 inchi.Nu poate fi folosite peep sight-ul si nu este
aceeptata supraintinderea arcului.
Declansatoarele(release – uri), manusi, protectii de degete(tab) sau se poate trage de coarda cu mana
libera.

Olympic – OL
Orice tip de arc recurve cu aparat de ochire reglabil, stabilizatoare, v-bar, reper pentru buze(kisser),
buton-ul de preluare a vibratiilor sagetii (plunger) si clicker.
Aparatele de ochire vor fi folosite fara lentile de marire a tintei.
Pentru protectia degetelor pot fi folosite manusi, protectii de degete(tab-uri) sau se poate trage cu
mana goala.

PREZENTARE DIVIZII
Barebow Recurve – BB
Orice arc folosit in tragerea cu arcul format din crosa(handle sau riser) si doua lame flexibile de care se
prinde o singura coarda.
Acest tip de arc trebuie sa nu contina accesorii, denivelari sau repere ce ar putea fi folosite la ochire.
Arcurile multicolore sau cu alte repere, marca inregistrata, ale producatorilor localizate pe lame, in
interior sau pe crosa, sunt permise.

Arcul complet, montat, cu toate accesorile premise de regulament trebuie sa poata fi trecut printr-un
inel cu diametrul de 12.2 cm(+/- 0.5mm).
Daca zona din jurul ferestrei arcului este colorata diferit de restul crosei astfel incat sa poata fi folosita
ca element de ochire, atunci aceasta va fi acoperita.
Crosa ce atinge antebratul sau incheietura sportivului nu este permisa.
Coarda poate sa fie facuta dintr-un numar neprecizat de fire. Acestea pot fi de diferite culori sau din
diferite materiale. Poate avea unul sau doua puncte de nock atasate in zona de conectare a sagetii cu
coarda.
Nu sunt permise marcajele pe coarda pentru nas sau pentru buze.
Nu sunt permise matisajele pe coarda ce intersecteaza privirea la armarea arcului pentru tragere.
Nu este permisa montarea pe coarda a accesorilor ce ar ajuta arcasul la ochire.

PREZENTARE DIVIZII
Continuare Barebow Recurve – BB
Suportul de sageata poate fi metalic, de plastic si ajustabil.
Este permisa folosirea butonului de preluare a vibratiilor sagetii.
Miscarea mainii pe fata sau pe coarda este permisa.
Nu este permisa utilizarea stabilizatoarelor.
Pot fi montate greutati doar pe partea de jos a crosei, fara ca acestea sa fie formate din extensii, montaje
unghiulare, conexiuni de preluare a vibratiilor,etc.
Sagetile de orice tip vor putea fi folosite. Diametrul maxim al sagetii poate fi de 9.3mm iar varful nu va
depasi diametrul de 9.4mm.
Toate sagetile aceluiasi sportiv vor fi marcate cu numele acestuia sau cu initialele numelui sau, pe tubul
sagetii(shaft)
Toate sagetile vor avea acelasi design, colorit si aceeasi culoare a nock-urilor.

Nock-urile luminoase nu sunt permise.
Protectiile de degete de orice forma sunt permise.
Nu sunt permise accesoriile ce pot ajuta arcasul la eliberarea, mentinerea controlul corzii.

PREZENTARE DIVIZII
Continuare Barebow Recurve – BB
Separatorul de degete sau accesoriul metalic de rigidizare a tab-ului sunt permise.
Mana de arc poate sa fie protejata de o manusa sau de orice accesoriu similar fara a avea
marcaje inserate.
Ochelarii de vedere, de soare sau de protectie pot fi folositi.
Sunt interzise accesoriile sau marcajele de ochire pe orice tip de ochelari.
Acoperirea lentilei de la ochiul care nu ocheste este permisa.

Protectia de piept, protectia de antebrat, coarda de armare a arcului, tolba de sold, de spate sau
de sol sunt permise.
Binoclurile sau lunetele pot fi folosite fara a deranja pe ceilalti sportivi.
Accesoriile folosite pentru sprijinirea unui picior la marcajul de tragere sunt permise.
Este permisa folosirea protectiilor de lame.

PREZENTARE DIVIZII
Primitive Bow & Horsebow – PB & HB
Arcul Primitiv este produs dintr-o singura bucata de lemn, fara suport de sageata sau orice tip de
fereastra.
Arcul Horsebow(arcul de dimensiune mica cu care se trage de pe cal) este arcul recurve simetric cu
diferite straturi de material in componenta(lemn , corn, etc).

Zona de prindere este de maxim 15 mm inaltime.
Fara fereastra.
Coarda arcului trebuie sa se intinda simetric fata de capatul lamelor si trebuie sa nu depaseasca
lungimea de 1.6 metri.
Se poate trage cu manusa, protectie de degete, cu inel sau cu degetele goale.
Priza pe coarda va fi astfel facuta incat un deget va atinge permanent sageata.
Orice dispozitiv sau element de control al lungimii de intindere este interzis.
Se poate trage doar cu sageti de lemn.

PREZENTARE DIVIZII
Traditional Recurve – TR RB
Orice tip de arc recurve traditional cu crosa de lemn.
Sunt interzise urmatoarele accesorii: aparate de ochire, stabilizatoare, greutati.
Protectiile de degete pot fi: manusa, tab-ul sau fara protectie.
In timpul tragerii arcasul trebuie sa atinga nock-ul sagetii cu degetul aratator.
Nu este permisa miscarea mainii pe coarda sau a corzii pe obraz(no string walking).
Nu sunt permise accesoriile sau elementele de verificare a intinderii arcului.
Nu sunt permise marcajele in fereastra arcului, pe coarda sau pe arc ce ar putea ajuta arcasul sa verifice
distanta, sa stabileasca un reper de ochire.
Suportul de sageata de tipul T300, Neet, Hoyt Hunter, Bear poate folosit.

Pot fi folosite toate tipurile de sageti.

PREZENTARE DIVIZII
Traditional Longbow – TR LB
Toate tipurile de longbow definite astfel:
coarda atinge doar capatul lamelor cand este armat.
fara sistem de eliberare al corzii;
fara aparate de ochire;

fara stabilizatoare;
fara greutati aditionale.
In timpul tragerii arcasul trebuie sa atinga nock-ul sagetii cu degetul aratator.
Nu este permisa miscarea mainii pe coarda sau a corzii pe obraz(no string walking).

Nu sunt permise accesoriile sau elementele de verificare a intinderii arcului.
Nu sunt permise marcajele in fereastra arcului, pe coarda sau pe arc ce ar putea ajuta arcasul sa verifice
distanta, sa stabileasca un reper de ochire.
Se poate trage doar cu sageti de lemn.

PREZENTARE DIVIZII
Crossbow – CRB
Pot fi folosite toate tipurile de arbalete(recurve sau compound) cu cu aparat de ochire cu pin sau cu fibra
optica, cu sau fara diopetrie a lentilei.
Fara limita de viteza a sagetii, dar trebuie ca arbaletele si sagetile acestora sa fie folosite dupa
specificatiile producatorului.
Nu sunt acceptate aparatele de ochire cu laser.
Arbaletele vor fi armate cu mana sau cu coarda de armare si trebuie sa aiba buton de siguranta.
Este interzisa folosirea corzii de transport ca element de fixare aditional.
Lungimea sagetilor trebuie sa depaseasca partea din fata a arbaletei.
Nu sunt permise modificari ale carcateristicilor producatorului.

Verificarea echipamentului
Sageata arcasului trebuie sa cantareasca cel putin 5 grains/lbs.
Verificarea echipamentului va fi facuta de arbitrii in timpul competitiei prin sondaj.
De asemenea, vor fi verificati toti finalistii. Limita de 5 grains/lbs nu va fi luata in considerare daca
din combinatia arc si sageata rezulta o viteza mai mica de 330 FPS. Aceasta va fi masurata cu
cronograful oficial al competitiei( daca viteza sageti este mai mare de 330 FPS nu trebuie sa
depaseasca un procent de 3 % (339.9 FPS), echipamentul arcasului va intra sub limitarea de 5
grains/pound.
Sagetile trebuie sa fie de aceeasi lungime, greutate si lungime.
Nock-rile si penele trebuie sa aiba aceeasi forma.
Culoarea penelor poate fi diferita.

Toate sagetile vor avea initialele sau numele arcasului scrise pe corpul sagetii(shaft)
Cand arcasul este chemat la verificarea echipamentului, acesta va comunica arbitrilor metoda de
verificare aleasa: limita de greutate de 5 grains/lbs sau viteza in FPS.
Arcasii pot alege doar o singura metoda.

Verificarea echipamentului
Orice dispozitiv electronic de masurare a distantei este INTERZIS.
Aprecierea distantelor trebuia facuta doar cu ochiul liber.
Intinderea arcului fara sageata pentru a verifica reperul de ochire este INTERZISA.
Nu sunt acceptate marcaje(cu exceptia celor facute de producator) sau semne pe partea interioara a
crosei sau interioara a lamelor care ar putea ajuta arcasul in masurarea distantelor sau stabilirea
unui punct de reper ce ar putea fi utilizat la ochire.
Aceste reguli sunt valabile la toate clasele si diviziile.
Binoclurile si lunetele folosite la observarea tintei pot fi folosite doar daca nu au marcaje ce ar putea
fi utilizate la stabilirea distantei si nu inainte de a fi verificate de arbitrii.
Arcasi pot avea imagini ale tintelor dar nu vor avea voie sa faca adnotari sau marcaje pe acestea.

Notitele legate de pozitia aparatului de ochire sunt acceptate.
Luarea notitelor, scrise sau de alta natura, sunt permise competitorilor pe parcursul probei.

Dispunerea marcajelor de tragere
 Markerul rosu – Compound, Olympic, Crossbow (45 metri – 54,68

yarzi)
 Markerul albastru – Barebow, Traditional, Primitive Bow, Horsebow
(27 metri – 30 yarzi)

45m

27m

Parteneri

