SPEL & REGLER ARCHERY TAG

Banans längd 30 meter

Planen är uppdelad i 3 zoner. Mittendelen är en neutral zon och de två
yttre zonerna är vardera lagens planhalva. Innan man börjar läggs
pilar i den neutrala zonen. Man får endast gå in i den neutrala zonen
för att hämta pilbåge i början av spelet och pilar under spelets gång.
När du står i denna zon så får man inte skjuta på dig och du får inte
heller skjuta på någon annan. Man får kliva utanför spelplanen för att
hämta pilar, dock så måste man in i spelet så fort som möjligt. Samma sak gäller utanför spelplanen, du får inte skjuta och kan inte bli
utskjuten utanför spelplanen. Dröjer man kvar för länge i den neutrala
zonen eller inte kliver in på spelplanen så fort man kan så kan man bli
diskvalificerad om domaren anser det vara spelförstörande. Man får
hålla i MAX 2 pilar åt gången. Man får gömma sig hur länge man vill
bakom de skydd som finns uppställda på spelplanen.
TÄVLING MED POÄNG
Under detta spel så går det ut på att få så många poäng som möjligt
och alla spelare är kvar på plan under hela spelet. Denna typ av spel är
perfekt för nybörjare. Åskådare kommer ha väldigt kul då det händer mycket hela tiden. Matchtider är ca 5-15 minuter beroende på hur
många deltagare per match.
Man får 1 poäng genom att träffa en motståndare på följande ställen;
•
På kroppen
•
På pilbågen
•
På pilen
•
På masken
Man får 2 poäng på följande sätt;
•
Genom att skjuta ut ett mål på motståndarens måltavla
•
Genom att fånga en motståndares pil i luften
ELIMINERINGSTÄVLING
Detta spel går ut på att skjuta ut motståndarna eller alla prickar på
motståndarnas måltavla. Denna typ av spel passar för erfarna spelare
och för de som tycker om ett lite mer riskfyllt spel. Matchtider är
ca 5-15 minuter beroende på hur många deltagare per match. Efter
att matchtiden är slut så vinner det lag som har flest deltagare kvar
på plan och flest prickar kvar i sin måltavla
En spelare räknas som utslagen och måste lämna spelplanen när:
•
man blir träffad på kroppen eller huvudet
•
pilbågen blir träffad
•
pilen man håller i blir träffad
•
masken blir träffad
•
pilen man skjutit iväg fångas i luften av en motståndare
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INFO ARCHERY TAG

Världens snabbaste växande event
•
Antal spelare 4-7 personer per lag
•
Matcherna är mellan 5-15 minuter.
•
Turneringsspel rekommenderas
•
Lämplig speltid 1-2 timmar
•
Vi kan ha ca 50 spelare samtidigt
•
Se priser på hemsidan

En spelare får återinträda in i spelet när
•
en medspelare fångar en av motståndarnas pil i luften
•
en medspelare slår ut en prick på motståndarnas måltavla
ARCHERY TAG; CAPTURE THE FLAG
Den här varianten av spel med archery tag går ut på att man ska stjäla andra lagets flagga. Spelet
spelas i en skogsdunge och eller på ett öppet fält eller annan passande plats. Båda lagen har ett
basläger där man startar ifrån. Respektive lag gömmer sin flagga på valfritt ställe i deras basområde. När spelet startar ska man stjäla motståndarens flagga och ta med den till sitt basläger. Man får
hålla MAX 2 pilar åt gången.
Om en spelare blir träffad ska man släppa pilen/pilarna man håller i och återvända till baslägret.
Om en spelare blir träffad och man bär på motståndarnas flagga, ska man släppa flaggan och pilen/
pilarna man håller i och återvända till baslägret. Flaggan ligger då kvar på platsen. Man vinner
detta spel genom att återvända till sitt basläger med motståndarens flagga.
ARCHERY TAG; LAST PERSON STANDING
Den här varianten går ut på att alla spelar mot alla och den sista som står kvar utan att bli träffad
vinner! Man spelar på en rund plan och alla pilbågar och pilar läggs i mitten av planen. Alla startar
utanför planen och springer på domarens signal in och tar utrustningen som behövs. När man blir
träffad ställer man sig utanför spelplanen. Man får endast hålla i 2 pilar åt gången!
ARCHERY TAG; STAFETT
Precis som det låter! Man delas upp i 2 lag och skjuter fram till en bestämd punkt och där vänder
man och skjuter tillbaka hela vägen. Man har en båge och pil per lag. Man vinner detta spel genom
att få alla deltagare över mållinjen först.

Att bli träffad är frustrerande
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