IFAA Fieldronde
Alle informatie in dit boekje is gemaakt ter vertaling van het Engelse
IFAA Reglement. Voor schutters die meer willen weten omtrent de
IFAA maar niet het gehele reglement willen door lezen. Het boekje is
gemaakt door schutters en voor schutters. Dutch Open IFAA
Tournament is niet verantwoordelijk voor de eventuele inhoud van
dit boekje. Het is puur bedoeld om de schutters die niet bekend zijn
met de IFAA wat makkelijker kennis te laten maken met de regels en
verschillende blazoenen.

IFAA staat voor
INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION.

Boogstijlen.
















Barebow Recurve (B.B.R.)
Barebow Compound B.B.C.)
Freestyle Limited Recurve (F.S.R)
Freestyle Limited Compound (F.S.C.)
Freestyle Unlimited (F.U.)
Bowhunter Recurve (B.H.R)
Bowhunter Compound (B.H.C.)
Bowhunter Unlimited (B.U.)
Bowhunter Limited (B.L.)
Longbow (L.B.)
Historical Bow (H.B.)
Traditional Recurve Bow (T.R.B.)
Professional Unlimited (P.F.U.)
Professional Limited Recurve (P.F.S.R.)
Professional Limited Compound (P.F.S.C.)

Leeftijdsklasses.






Cub (tot 13 jaar)
Junior (13 t/m 16 jaar)
Young Adult (17 en 18 jaar)
Adult (19 tot met 54 jaar)
Veteran (55+ jaar)

Geslacht.
 Female (vrouw)
 Male (man)

De IFAA zet 28 doelen uit in een parcours waarbij er 3 rondes plaats vinden.
De Field Ronde, de Hunter Ronde en de Animal Ronde. Voor zowel de Field
Ronde als de Hunter Ronde schiet je 4 pijlen per doel. Bij de Animal Ronde is
dit 3 pijlen of totdat je de Kill/Wound Zone geraakt hebt.

Field Ronde.
Het blazoen van de Field Ronde bestaat uit een zwarte cirkel met een witte
binnen ring en een zwarte buitenste ring. Deze ringen hebben per afstand en
afmeting van het blazoen een andere maatvoering. De puntentelling geldt
hierbij, 5 punten voor de zwarte cirkel, 4 punten voor de witte ring en 3
punten voor de zwarte buitenste ring. Paaltjes bij de Field Ronde zijn wit van
kleur, evenals de score briefjes. De maximale afstand die word geschoten is
80 yards.
IFAA Field Ronde Blazoenen.
Field Ronde Blazoen 20cm

Field Ronde Blazoen 35cm, 50cm en 65cm

Hunter Ronde.
Het blazoen van de Hunter Ronde is zwart met een witte cirkel in het
midden. Ze hanteren net zoals bij de Field Ronde dezelfde puntentelling.
Daarnaast zijn de afmetingen van de blazoenen hetzelfde als bij de Field
Ronde. Paaltjes bij de Hunter Ronde zijn rood van kleur, evenals de score
briefjes. De maximale afstand die word geschoten is 70 yards.

Hunter Ronde Blazoen 20cm

Hunter Ronde Blazoen 35cm, 50cm en 65cm

Animal Ronde.
De blazoenen bij de Animal Ronde staan ook op het informatie bordje waar
ook duidelijk de Kill/Wound Zone aangegeven wordt. Bij de eerste pijl
Kill/Wound is de score 20/18, bij de tweede pijl Kill/Wound is de score 16/14
en bij de derde pijl Kill/Wound is de score 12/10. Paaltjes bij de Animal
Ronde zijn geel van kleur, evenals de score briefjes. De maximale afstand die
word geschoten is 60 yards.
Animal Ronde Blazoenen Groep 1

Animal Ronde Blazoenen Groep 2

Animal Ronde Blazoenen Groep 3

Animal Ronde Blazoenen Groep 4

Schietpositie.
De schutters kunnen bij het nummerbordje de informatie vinden over het
doel. Te weten: de maat van het blazoen, de afstand en het soort doel
(gewoon doel, Walk Up doel of Fan doel). Bij de schietpost staat de afstand
nogmaals vermeld.
De schutters schieten ABCD, per twee schieten zij AB en CD. De eerste 2
schutters die als eerste schieten bij het doel, blijven dit voor de eerste 14
doelen doen. Bij het 15e doel zal de volgorde gewisseld worden en schieten
zij als laatste. Meerlaagse blazoenen zoals kookplaat en bunnies schieten de
eerste 2 schutters op de onderste blazoenen waarbij de bunny in Z-vorm
geschoten wordt, zie illustratie.

De Walk Up doelen worden geschoten op 4 afstanden. Hierbij wordt de
afstand steeds korter. De Waaier doelen worden geschoten van 4
schietposten op dezelfde afstand waarbij van elke schietpost 1 pijl word
geschoten.
Materiaal.
De pijlsnelheid mag niet meer dan 300 feet per seconde zijn. Er wordt
geschoten met identieke pijlen die voorzien zijn van een markering en naam.
Deze markering (te denken aan geringde pijlen van 1 tot en met 4) geeft aan
in welke volgorde de pijlen geschoten worden.
Informatie in dit boekje is gebaseerd op het handbook van de IFAA. Het
origineel staat op de website van de IFAA.
http://www.ifaa-archery.org/index.php/sample-sites/rules/ifaa-rule-book-2013-2014

Ook kunt u het handbook en het volledige reglement vinden op de website
van het organisatieteam Dutch Open IFAA http://www.dutchopenifaa.nl
Wilt u op de hoogte blijven van wat zich afspeelt voor, tijdens en na een
Dutch Open IFAA Tournamnet dan verwijzen wij u daar naar de
Facebookpagina https://www.facebook.com/DutchOpenIFAAtournament/
Wilt u persoonlijk contact dan kan dat via contact@dutchopenifaa.nl of
bellen naar 06-46437646 (na 18:00 uur) en vragen naar Mw. W.G. Jager
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van dit boekje. Het
organisatieteam heeft haar best gedaan een kloppende vertaling te maken
van het handboek en daar de belangrijkste punten uitgehaald. Het
organisatieteam is niet verantwoordelijk voor de interpertatie van de
vertaling, het reglement en het handboek is leidend.

