
3D ARCHERY IAA



Regulament

• Toti competitori trebuie sa se inregistreze la un turneu international cu cel putin 14 zile inainte
de data concursului(30 de zile inaintea unui Campionat National) pe pagina de arcusonline.ro.

• Organizatorul nu este obligat sa accepte toate inscrierile efectuate dupa data limita.

• Taxa de participare pentru inscrierea efectuata dupa data limita va fi mai mare cu un procent de
50%.

• Competitorii vor fi la locul de adunare pentru plecarea pe traseu cu cel putin 30 de minute
inainte de inceperea probei.

• Concurentii intregistrati care au sosit cu intarziere la locul de intalnire se vor alatura grupului ce
urmeaza la tinta numarul 1 de pe traseul de concurs. Daca sunt mai putin de 5 persoane in acest
grup.

• Arcasilor nu le este permisa trecerea peste o tinta de pe traseu. Daca acest lucru se intampla
atunci tinta va fi marcata cu M(“0”).

• In cazul in care plecarea pe traseu este de tipul “flying start” concurentii vor fi la locul de start cu
10 minute inainte de startul timpului lor.

• Pentru a nu deranja ceilalti participanti la competitie, sportivii nu vor discuta cu spectatorii, cu
membrii altor grupuri sau ai grupului propriu.

• Este interzisa distragerea atentiei prin efectuarea unor zgomote, cu exceptie la eliminatoriile
finale.



Regulament

• Este interzisa utilizarea dispozitivelor electronice(casti de telefon sau radio, statii radio, 
aparate foto si video, etc.) de catre spectatori sau concurenti pe traseul de concurs.

• Sunt exceptate cazurile in care pe traseu este un reprezentant al presei sau un oficial al 
organizatorilor care detine legitimatia de fotograf sau de cameraman. 

• Oricine doreste sa faca fotografii sau inregistrari video ale concurentilor trebuie sa aiba
permisiunea acestor reprezentati ai organizatorilor.

• Sportivii participanti la rundele finale trebuie sa fie de acord cu faptul ca imaginea lor va fi 
facuta publica.

• Arbitrii au dreptul de a verifica echipamentul si accesoriile de concurs inainte de a incepe
competitia.

• Ei pot cere schimbarea echipamentului sau accesoriilor care nu sunt conforme cu 
regulamentul. 

• De asemenea, pot verifica echipamentul sau accesoriile pe toata durata competitiei.

• Din motive de securitate a deplasarii prin padure elementele de echipament din partea
superioara a corpului trebuie sa fie din culori deschise(alb, galben, etc)

• Daca arcasul nu detine echipament de culoare deschisa va purta peste echipament o vesta
reflectorizanta.

• Echipamentul de camuflaj militar este interzis.



Regulament

• Arcasii pot primi avertismente din partea arbitrilor in cazul incalcarii regulamentului de 
concurs. 

• Primirea a trei avertismente duce la descalificarea imediata a sportivului vizat.

• Acestea vor fi trecute pe fisa de scor individuala.

• Fisa de scor individuala va avea un spatiu special pentru inregistrarea avertismentelor.

• Un raport despre aceasta situatie va fi depus de catre arbitru la Comitetul de Organizare
pana la sfarsitul zilei de concurs.

• Aruncarea de resturi sau mizerie in zona de concurs nu va fi tolerata.

• Oricine a fost observat ca a facut mizerie in zona de concurs va fi imediat descalificat.

• Consumul de alcool de catre sportivi inainte sau pe timpul competitiei este strict interzis.

• Fumatul pe traseu este interzis.

• Exceptie face situatia in care organizatorul amenajeaza locuri speciale pentru fumatori.

• Nu este permis schimbul de informatii tehnice sau de alta natura pe timpul competitiei.

• Orice incalcare a prezentelor reguli va duce la descalificarea sportivului.



Traseul de tragere

• Tintele pot fi partial acoperite de crengi, frunze sau tufisuri dar zona de scor (8, 10 &
11/12- puncte) trebuie sa fie vizibila de la tarusul ce marcheaza locul de tragere.

• Toate tintele 3D vor fi dispuse la distante necunoscute cuprinse intre 5 si 45 de metri.

• Distanta maxima de tragere pentru sportivii care trag cu arcuri Barebow, Traditional si
Cadeti este de 27 metri.

• Nu vor fi tarusi de tragere pentru copii din categoria Mini. Reperele de tragere vor fi
date de tarusul pentru cei cu arcuri fara aparate de ochire.

• Tarusul corespunzator tintei animal 3D va avea acelasi numar ca si tinta.

• Distantele de tragere sunt urmatoarele:
• Tarusul rosu – distanta: max: 45m – Compound, Olympic, Crossbow(arbaleta);

• Tarusul albastru – distanta: max. 27 m – Barebow, Traditional, Primitive Bow,
Horsebow

Zona de asteptare pentru grupurile ce urmeaza sa traga va fi marcata la o distanta de
minim 3 metri de marcajul de tragere al tintei.
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Traseul de tragere

• Toate tintele vor avea numarul de tinta in ordine consecutiva.

• Numerele vor fi de culoare neagra pe fond galben.

• Numarul de la tinta va fi vizibil de la tarusul de tragere.

• Traseul de deplasare de la o tinta la alta trebuie sa fie protejat si marcat cu
indicatoare de directie.

• Vor fi dipuse bariere de limitare a accesului spectatorilor pe traseul de concurs dar
in acelasi timp vor avea posibilitatea de a viziona competitia.

• Doar personalul acreditat va patrunde in zona de concurs.

• Traseele de tragere pentru competitiile internationale trebuie sa fie pregatite cu cel
putin o zi inainte de concurs pentru a putea fi inspectate si pentru a putea fi
corectate, daca este cazul.

• Terenul de antrenament, cu distante cunoscute, va fi amenajat cu minim o zi
inaintea competitiei si va putea fi folosit pe toata perioada competitiei.

• Pe terenul de antrenament vor fi dispuse minim 6 tinte la urmatoarele distante:
20m, 25m, 30m, 35m, 40m si 45m.

• Va fi folosit cel putin un aparat de masurare a vitezei(chronograph), astfel incat
arcasii sa isi poata verifica viteza sagetii inainte de competitie.



Reguli Runda Finala

• Asistenta medicala trebuie sa fie acordata de un echipaj medical pe durata intregii
competitii.

• La competitiile internationale Organizatorii vor amenaja doua zone de
odihna(apa/mancare, contra cost sau gratis) cu toatele(toalete portabile) pe fiecare traseu.

Reguli pentru Rundele Finale

• Zonele pentru Rundele Finale vor fi amenajate in spatii unde vizibilitatea pentru
spectatori si mass-media sa fie foate buna.

• Distantele vor fi alese in functie de categorie.

• Cei mai buni 6 arcasi din fiecare categorie dupa clasamentul din Runda de Calificari.

• Vor fi alese sase tinte animal 3D.

• O tinta animal 3D va fi pregatita pentru cazul in care sunt scoruri egale si trebuie sa se
traga o sageata de departajare(Shoot Off).

• Fiecare concurent din rundele finale va avea sase sageti cu initialele sale scrise pe ele.

• Tragatorii din runda finala vor avea 3 minute pentru a aprecia distantele cu ochiul liber
pana la cele sase tinte.

• Acestia au permisiunea de lua notite personale despre distante.

• Sunt interzise discutiile intre sportivi si spectatori sau intre sportivii din aceasi runda.



Reguli Runda Finala

• Dupa aceste 3 minute, sportivii trebuie sa se aseze in dreptul tarusului de tragere
corespunzator tintei la care va trage.

• Arcasul va avea un minut pentru a trage o sageata pe tinta corespunzatoare.

• Inceputul si sfarsitul timpului de tragere va fi marcat printr-un semnal acustic.

• O persoana desemnata sa extraga sagetile din tinta si doi arbitrii se vor apropia de
tinte.

• Arbitrii vor arata scorul (0/5/ 8/10/12) sagetii din tinta cu un scorer format A4.

• Arbitrii sunt obligati sa scrie pe fisele de scor rezultatul ce va fi considerat ca fiind
oficial.

• Acest rezultat va fi afisat si pe o placa de scor pentru public si mass-media.

• Placa de scor va afisa numele sportivului, scorul din calificari, scorul actual.

• Scorul arcasului din runda finala va fi atasat scorului din calificari.

• Comentatorul va informa publicul despre evolutia competitiei.

• Fiecare concurent va trage la propria tinta. Exceptie in finalele pe echipe (4 arcasi vor
trage pe aceeasi tinta).



Reguli Runda Finala

• Toate sagetile vor extrase inainte de urmatoarea schimbare a tintei.

• Zonele de scor din runda finala vor fi: 0 / 5 / 8 / 10 si 12 (inelul din centrul lui 10).

• Spectatorii trebuie sa vada fiecare tinta, pe cat de mult este posibil.

• Totii concurenti din runda finala vor ramane in zona special rezervata pana la finalul
probei.

• Runda finala este parte a competitiei.

• Toti arcasii calificati la aceasta runda trebuie sa traga pana la final.

• Daca un arcas este absent dintre finalisti se va proceda la alegerea urmatorului clasat
in calificari.

• Daca dintr-un oarecare motiv(vremea rea, etc) competitia se termina fara Runda
Finala, rezultatul din Calificari este cel care stabileste Clasamentul final.



Competitia pe echipe

• Reguli pentru competitia pe echipe la Campionatele Europene sau Mondiale.

• Aceste reguli nu exclud competitia pentru echipe nationale ci le permite si sportivilor din
diferite tari sa formeze o echipa cu o denumire aleasa de membrii echipei.

• Distantele lungi: 4 arcasi din 2 categori diferite, cu aparate de ochire – max. 1 arc
compound.

• Distante scurte: 4 arcasi din 2 categorii diferite, fara aparate de ochire – fara Cadet arc
compound.

• Cele mai bune 6 echipe vor incepe de la “0” puncte.

• Vor fi pregatite 14 tinte la care se va trage ca si in runda de Calificari in ziua finalelor cu
“flying start”.

• Echipele vor combinate in grupuri.

• Finalele pe echipe vor avea loc in aceeasi zi cu finalele individuale pe 6 tinte animal 3D.

• Cele mai bune 6 echipe dupa calificari vor merge in Runda Finala.

• Toate punctele celor 4 arcasi vor da scorul general al echipei.

• Timpul de tragere este de 1 minut pentru toti cei 4 arcasi pentru o singura tinta.

• Niciun arcas nu va putea participa ca membru in mai mult de o echipa.



Clase de varsta

IAA 3-D Definirea claselor

• Varsta implinita la 1 Ianuarie va decide din ce categorie de varsta face parte arcasul
pe parcursul intregului an.

• Cadetii si juniorii pot trage la categorii mai mari. De asemenea, Veteranii pot trage la
Seniori.

• Veteran/masculin – feminin : 51 de ani sau mai in varsta;

• Seniori/masculin – feminin : 21 – 50 ani;

• Junior/masculin – feminin : 18 – 21 ani;

• Cadet/masculin – feminin : 15 – 17 ani;

• Mini/masculin – feminin : 15 ani.

• In cazul inregistrarii a mai putin de 5 arcasi pe categorie, Arbitri impreuna cu
Comitetul de Organizare pot decide combinarea a doua clase similare/categorii de
varsta in una singura.

• Pentru a participa la competitiile internationale I.A.A. varsta minima este de 15 ani.

• Organizatorii nationali pot decide daca participantii pot avea o varsta mai mica decat
15 ani.



Reguli de tragere

• Sportivii vor trage doar cate o sageata pe tinta.

• Orice sageata, cazuta pe sol(scapata din arc) ce poate fi recuperata prin pastrarea
contactului piciorului cu tarusul de tragere, poate fi trasa. 

• Arcasul este responsabil pentru pastrarea controlului asupra sageti.

• Orice sageata eliberata accidental sau deliberat din arc si care nu a fost descoperita in 
zona de punctaj a tintei va fi punctata ca fiind M(0 puncte).

• Pe traseu exista cate un tarus/marcaj de tragere pentru o tinta pentru fiecare
categorie de varsta.

• Doar un sportiv va putea trage de la tarusul/marcajul de tragere de tragere pe o tinta.

• Arcasul trebuie sa atinga tarusul/marcajul de tragere cu o parte a corpului in 
momentul tragerii.

• Sportivii care trag cu arbalete vor fi la tarusul/marcajul de tragere in momentul
armarii acesteia. 

• Fixarea sagetii in arbaleta in alta parte decat tarusul/marcajul de tragere este
interzisa si poate duce la descalificarea imediata a sportivului.

• Grupul va fi format din cel putin 3 arcasi dar nu mai mult de 5 arcasi.

• Fiecare grup va avea doi arcasi care vor pastra fisele de punctaj si vor nota scorul.



Reguli de tragere

• Primul arcas nominalizat in grup va fi liderul de grup.

• Acesta va primi fisele de punctaj de la organizatori si le va preda la sfarsitul rundei,
verificate si semnate de catre membrii grupului.

• Un grup nu poate sa depaseasca un alt grup pe traseu.

• Exceptie fac situatiile in care arbitrul hotaraste acest lucru.

• In aceasta situatie un grup va trage, noteaza scorul, extrag sagetile in timp ce alt
grup asteapta in zona indicata de arbitru.

• Pentru ca sportivul aflat la tarusul/marcajul de tragere sa nu se simta deranjat
ceilalti arcasi vor astepta la o distanta de 3 metri de acesta.

• Arcasii din grup vor schimba ordinea de tragere la fiecare tinta.

• Sportivii din categoria Mini vor trage mereu ultimii din grup.

• Fiecare arcas va avea 90 de secunde pentru a trage o sageata.

• Liderul de grup va decide cand pleaca primul arcas catre marcajul de tragere.

• Dupa tragerea sagetii arcasii nu vor cauta sa observe cu lunete sau binocluri
rezultatul de pe tinta de la marcajul de tragere.



Reguli de tragere

• Arcasii vor ramane in spatele tarusului/marcajului de tragere pana intreg grupul va
termina tragerea.

• Toate sagetile vor ramane in tinta si nu vor fi atinse pana punctajul acestora va fi
notat.

• Orice punctaj al unei sageti trebuie sa fie determinat inainte de extragerea acesteia
din tinta si/sau verificarea de catre arbitru, daca este cazul.

• Nu este permisa cautarea sagetilor pierdute in spatele tintelor in timpul competitiei.

• In cazul unei probleme la echipamentul de tragere poate fi rezolvata pe loc daca nu
dureaza mai mult de 15 minute.

• Punctajul unei sageti trase inainte de aparitia problemei de echipament va fi notat.

• Grupul va parasi marcajul de tragere si va astepta pana la depanarea acesteia.

• In cazul in care defectiunea nu poate fi remediata pe traseu, sportivul va anunta
arbitrul si va avea 30 de minute pentru a repara echipamentul.

• Timpul va curge din momentul in care arbitrul va nota ora pe fisa de punctaj.

• Grupul va astepta pana la revenirea sportivului.

• Un arcas poate sa isi schimbe arcul doar o singura data in concurs.



Reguli de tragere

• Doar un arc/arcas poate fi luat pe traseu.

• Dupa ce reparatia va fi facuta, arcasul are dreptul de a trage doua sageti pe tinta pe
care a tras deja.

• In rundele finale nu va fi timp de reparatie in cazul unei probleme de echipament,
dar concurentul poate sa parasesca locul de tragere pentru a repara sau inlocui
echipamentul dupa care se intoarce si trage sagetile ramase, daca limita de timp
permite aceasta.

• In competitia pe echipe, ceilalti membrii ai echipei pot trage in acest timp.

• La toate competitiile 3-D organizate dupa regulile I.A.A. sistemul de punctaj va fi
urmatorul:

• 11 puncte – cercul mic din centrul cercului de 10 puncte.

• Sageata trebuie sa atinga cercul.

• Acest scor va fi notat cu valoarea 11 pe fisa de punctaj.

• Daca nu exista acest cerc pe tinta animal 3-D punctajul de 11 nu va fi luat in
considerare.

• 10 puncte – Cercul din zona vitala.

• 8 puncte – Cercul din zona vitala, altul mai mare decat cel de 10.



Reguli de tragere

• 5 puncte – orice zona a corpului animalului.

• 0 puncte – Orice sageata ce loveste copitele sau coarnele animalului si nu atinge
culorile corpului, orice alta sageata ratata, etc.

• Punctajul din rundele finale sau la Shoot Off va fi de 12 puncte – cel mai mic cerc de
pe tinta, centrat in cercul de 10 puncte. Sageata trebuie sa atinga cercul.

• La scoruri egale se va tine cont de urmatoarele:

• Prima = 0 puncte

• Cati de 12(11) puncte sau cati de 10 sau cati de 8 sau cati de 5.

• Aceasta va fi necesara pentru stabilirea clasamentului dupa Calificari.

• Corpul sagetii trebuie sa atinga orice zona a scorului superior pentru a fi notat ca
punctaj superior.

• Daca o sageata trece prin tinta si se opreste la capatul nock-ului, scorul acesteia va fi
cel al tangentei la cercul de scor.

• Sageata trebuie sa ramana in tinta pana scorul va fi notat.

• Timpul pentru notarea scorului tuturor sagetilor din tinta este de maxim 150 de
secunde.



Reguli de tragere

• Arcasii vor primii fisele de punctaj (2 bucati) pentru ziua respective la intalnirea din
momentul premergator inceperii fiecarei runde.

• Punctajul va fi notat pe ambele fise de catre doi scoreri diferiti.

• Toate informatiile de pe fisele de punctaj trebuie sa fie corecte si fara greseli pentru
a putea fi verificate si inregistrate.

• La fiecare tinta notarea scorului va fi facuta dupa ce intregul grup a terminat
tragerea.

• Fiecare arcas va responsabil de valorile sagetilor proprii iar fiecare scorer va fi atent
la notarea scorului pe fisa de punctaj,

• Fiecare arcas al grupului va anunta scorul sau tare si clar.

• Cei doi arcasi care noteaza rezultatele pe fisele de scor vor verifica rezultatul inainte
ca sagetile sa fie extrase din tinta.

• In cazul unei greseli, corectarea trebuie sa fie facuta imediat.

• Liderul grupului va semna corectarea punctajului.

• In cazul unor dezacorduri legate de scor pe ambele fise de punctaj ale unui arcas la
finalul rundei, scorul mai mic va fi declarat valabil.



Reguli de tragere

• Punctajul unei sageti va fi notat cu acordul majoritatii membrilor grupului.

• Daca este solicitat un arbitru sagetile vor ramane in tinta pana acesta va comunica
scorul.

• Sagetile extrase din tinta inainte vor fi notate cu “o” puncte.

• La finalul rundei toate fisele de punctaj vor fi completate, verificate si semnate.

• Nu se accepta modificari pe acestea dupa ce arcasul si scorerul au semnat fisa.

• Fisele de punctaj vor fi preluate de catre liderul de grup imediat dupa terminarea
traseului.

• Oricine incalca prezentele reguli poate fi descalificat din concurs si poate fi suspendat
ca membru.

• Orice membru suspendat nu va participa la alte competitii organizate in acel an fara
acordul Comisiei de competitii 3-D.

• Aruncarea mizeriei sau a resturilor pe traseul de concurs sau in preajma zonei de
concurs este considerata atitudine nesportiva si va fi discutata in Comitetul de
Organizare a concursului si la propunerea acestuia in cadrul Federatiei Romane de Arc
Traditional si Field.



Parteneri


