SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
INBJUDER TILL UNGDOMSLAGTÄVLING PER KORRESPONDENS
I SKÅNE INOMHUS 2013 - 2014.
Klasser som deltager är klass 13 och klass 10
Skytt som går upp i 13-klassen efter nyår får fortsätta skjuta i 10-klassen korren ut för skytteligans skull.
Skytt som går upp i 16-klassen efter nyår får fortsätta skjuta i 13-klassen korren ut för skytteligans skull.
Klass C13, B13 och R13 skjuter 12 meter, 30 pilar, 40 cm tapet
Klass Långbåge 13 skjuter 12 meter, 30 pilar, 60 cm tapet.
Klass 10, alla kategorier, skjuter 12 meter, 30 pilar, 60 cm tapet
Barebow- och långbågeskyttar i klass 13 och klass 10 har poängberäkningen 10-8-6-4-2 liksom i Skåneserien.
Compoundskyttar skjuter med innertia. Endast inre fältet i tian räknas som 10, övriga tian räknas som 9.
Tre skyttar oavsett klass ingår i laget, dock max en compoundskytt.
Klubb får deltaga med så många lag man önskar. Lagen skall inte nomineras. De tre bästa resultaten
ingår i lag 1, de tre därpå följande resultaten ingår i lag 2 o.s.v. OBS! Dock bara en compoundskytt i
varje lag vilket kan innebära att om klubben har två lag och de två bästa skyttarna är compoundskyttar,
så hamnar dessa i var sitt lag.
Ta chansen att anmäla fler än ett lag om Ni har många ungdomar!
Tävlingen skjutes per korrespondens. Resultaten skall vara seriesekreteraren tillhanda senast den
25:e i varje månad.
Om resultat inte inkommit till seriesekreteraren senast den 25:e i månaden, räknas det som att
laget lämnat W.O. i den omgången.
Vänta inte till sista möjliga dagen med att skjuta och skicka in resultaten. Skjut och skicka in i god tid!
Klubbens kontaktman är ansvarig för att resultatrapporteringen sköts ordentligt.
Första resultatrapporteringen skall vara gjord den 25 oktober.
Tävlingen omfattar sex omgångar. En omgång skjutes varje månad i månaderna
oktober, november, december, januari, februari och mars.
Omgången i mars skjutes som en final, en liten tävling där alla lagen samlas på samma plats och
skjuter sina resultat. I finalen skjutes 2 x 30 pilar och skytten får räkna den bästa av de två 30-pilsronderna.
Efter tävlingens slut förrättas prisutdelning för denna serie.
Klubb som har möjlighet att arrangera denna final meddelar detta vid anmälan till serien och
anger om möjligt önskat datum för densamma.
Resultatlistor kommer endast att finnas på SkBF:s hemsida och utsändas till klubbarna med e-mail.
Lagpris kommer att utdelas till de tre främst placerade lagen.
Det kommer att finnas två skytteligor i serien, klass 10 och klass 13.
De fem bästa resultaten räknas i skytteligan
Minst tre priser kommer att utdelas i varje skytteliga.
Avgift för deltagande är 200:- kronor per lag som insättes på Skånes BF:s plusgiro 43 22 08 – 7
senast den 23 september 2013.
Anmälan göres senast den 23 september 2013, till Kayh Andersson, Kungsgårdsvägen 1,
281 53 Finja, e-mail andersson.kayh@telia.com
Vid anmälan skall anges namn, telefon och e-mail adress till klubbens kontaktman
Kayh Andersson kommer att fungera som seriesekreterare för denna serie

Skånes Bågskytteförbund
Önskar alla våra ungdomar välkomna till denna serie!

