24 HOURS ARCHERY
COMPETITIE DE TIR CU ARCUL PENTRU ECHIPE

Organizata de

REGULAMENT
• 24 Hours Archery este o competitie care se adreseaza echipelor.
• Echipa este formată din 3 membri.

• Echipa va avea un nume ales de membrii echipei.
• Acesta nu poate fi deranjant sau vulgar.
• Daca echipa nu are un nume, acesta va primi un nume stabilit de catre organizatori.

• Echipele pot fi formate din sportivi de la diferite cluburi şi de sexe diferite.
• Echipele sunt formate din
• 1 compound/compound bowhunter sau 1 recurve (fată sau băiat);

• 1 barebow sau 1 longbow (fată sau băiat);
• 1 bowhunter sau 1 traditional (fată sau băiat). La divizia de tradiţional poate fi unul din următoarele tipuri
de arcuri: arcul scit, arcul koreean, arcul maghiar, arcul japonez – yumi, arcul turcesc, arcul chinez,
selfbow, arcul mongol.

PROBA
• Calificari: 10 serii X 3 sageti numita Runda.
• O runda de tragere consta in tragerea unui număr de 3 sageti în 10 serii de tragere.
• Timpul alocat unei serii de 3 sageti este de 90 de secunde.

• Puterea arcului este limitata la 60 lbs.(27,21 kg).
• Sageti – de orice tip: 3 sageti – diametrul sagetii nu va depasi 9.3 mm iar diametrul varfului va avea maxim
9.4 mm.

• Acestea trebuie sa aiba aceeasi lungime, grosime, forma si lungime a penelor.
• Penele sagetilor pot fi de diferite culori, de plastic sau naturale.
• Viteza sagetii nu va depasi 300 fps.

• Distanta de tragere: 18 metri

PROBA
Tinta:
• Tripla verticala 3 spoturi FITA – Ø 60 cm (10 – 6 puncte).
• Dispunerea tintelor: 4 tinte pe panou.
• Competitia se desfasoara in intervalul 21 februarie, ora 14.00 si 22
februarie, ora 14.00.
• Sedinta tehnica va avea loc in intervalul 12.15 – 12.45 in data de 21
februarie.
• Antrenamentul oficial este intre orele 12.45 – 13.45 in data de 21
februarie si nu va mai fi alocat un alt interval pe panourile de
concurs.
• In intervalul 21 februarie, ora 22.00 – 22 februarie, ora 08.00 vor fi
folosite doar semnalele luminoase si timer-ul sistemului de
cronometrare.

REGULAMENT
• Participantii se pot inregistra pe http://frat.ro/inscriere.php pana la data de 19 februarie 2015.
• Arcasii vor fi inregistrati doar la o singura divizie (tip de arc).
• Taxa de participare are valoarea de 120 lei/echipa si poate fi platita in contul FRATF afisat pe pagina
http://frat.ro/inscriere.php.

• Un membru al echipei se va prezenta cel tarziu cu o ora inainte de inceperea competitiei la organizatori
pentru a primi pachetul de concurs (fisele de scor, numerele de concurs, etc.)
• Ordinea de tragere a fiecarui membru al echipei este stabilita de catre membrii acesteia.
• Fiecare membru al echipei va trage cate o sageata in fiecare spot. Trei sageti – 3 spoturi.
• Orice sageata trasa pe alt spot va fi considerata M(miss) si se va scrie valoarea mai mica dintre cele
doua sageti de pe acelasi spot.

REGULAMENT
• Pe durata unei Runde, un arcas (ales de echipa) va trage 10 serii de trei sageti de la distanta de 18 metri.

• Cel mai bun rezultat obtinut de catre un arcas dupa 10 serii (30 de sageti) va fi inclus in clasamentul
individual pe divizie.
• Arcasii dintr-o echipa vor putea sa se schimbe liber dupa o ora de concurs dar cu anuntarea, in prealabil, a
arbitrului. Scorul va fi notat pe fisa de punctaj de la valoarea mare în sens descrescator.
• Scorecard-urile (fisele de punctaj) vor fi verificate si semnate de catre arcas si scorer inainte de a fi depuse la
punctul de centralizare a rezultatelor, dupa fiecare Runda.
• Scorurile vor fi verificate si corectate de catre organizatori iar daca sunt gasite greseli de calcul acestea vor fi
corectate.
• Orice problema de echipament va fi raportata arbitrilor care vor asigura rezolvarea acesteia fara a intrerupe
competitia mai mult de 15 min.

• Daca durata intreruperii necesara depanarii problemei este mai mare de 15 min. vor fi trase sagetile dupa
ora alocata arcasului respectiv.

REGULAMENT
• Sageata care a ricosat dintr-o alta sageata din tinta va avea scorul zonei unde este înfipta.
• Sageata infipta intr-o sageata din tinta sau in pana acesteia va avea acelasi scor cu sageata din tinta.
• În cazul în care un arcaș scapă o sageata din mana sau din arc iar aceasta este la o distanta de maxim 3
metri de linia de tragere, poate fi trasa o alta.
• Un arcas nu poate trage mai putin de 40 de serii sau mai mult de 100 de serii pe durata competitiei.
• In cazul unei egalitati:

• locurile 1 – 8 – clasament individual (egalitate de puncte, de 10 sau 9) – se va trage o sageata Shoot-Off in
20 de sec
• locurile 1 – 8 – clasament pe echipe (egalitate de puncte, de 10 sau 9) – se va trage o sageata ShootOff/arcas in 60 de sec.
• In cazul in care valoarea sagetilor este egala, distanta de la centru va fi decisiva in stabilirea castigatorului.
• Celelalte locuri din ambele clasamente – vor fi pe acelasi loc.

REGULAMENT
• Controlul echipamentului se poate face oricand in timpul concursului.
• La controlul echipamentului sportivii se vor prezenta cu tot echipamentul de concurs( sageti, release, tab, arc
de rezerva, etc)
• Telefoanele, mp3 – urile, castile sau alte accesorii folosite pentru a asculta muzica sunt interzise in timpul
tragerii.
• In cazul aparitiei unei situatii care nu este inclusa in prezentul regulament Comitetul de Organizare va decide
modul de rezolvare a acesteia.
• Organizatorii nu sunt responsabili de lucrurile disparute sau uitate pe durata competitiei.
• Fumatul şi consumul de alcool este interzis in spatiul si pe toată durata concursului.
• Orice modificare a prezentului Regulament va fi comunicata participantilor inainte de inceperea competitiei.

CLASIFICARE
Participantii vor fi clasificati la urmatoarele probe:
Clasament pe echipe:
• 720 sageti trase in 24 ore
• 7200 puncte posibile
Recorduri de puncte:
• ≥ 6500 puncte – echipa
• ≥ 295 puncte – individual
• Acestea vor fi premiate de catre organizatori.

Clasament Individual:
• 30 de sageti/arcas – trase pe durata unei Runde.

Divizii:
• Recurve Freestyle Limited
• Compound – Freestyle Unlimited
• Compound Bowhunter
• Longbow
• Traditional – Horse Bow, Historical Bow
• Barebow Recurve
• Bowhunter Recurve

Primele 3 locuri vor primi diplome si medalii la Individual si trofee la Echipe.
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