SKÅNESERIEN INOMHUS 2017 - 2018
TÄVLINGSFORM
Observera tävlingsformen så att alla klasser skjuter på rätt tapeter. Se tävlingsbestämmelserna.
POÄNGBERÄKNING ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER BAREBOW
Gult = 10 p., Rött = 8 p., Blått = 6 p., Svart = 4 p., Vitt = 2 p.
SKYTTELIGORNA
I serien finns sex skytteligor enligt följande:
Klass C 10-13, Klass R 10-13, Klass B+LB 10-13, Klass B+LB 16-60, Klass R 16-60 och
Klass C 16-60. Skyttens faktiska poäng räknas i skytteligan.
I skytteligorna räknas de fem bästa resultaten av totalt sex möjliga.
LAGSAMMANSÄTTNING
Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget. I laget får ingå maximalt två skyttar från
klass 10-13, maximalt två skyttar från klass C 16-60 och maximalt två compoundskyttar oavsett klass.
Detta är vad laget får innehålla. Givetvis får flera compoundskyttar och skyttar från klass
10-13 starta på varje seriematch.
DELTAGARBEGRÄNSNING
Seriematch skall kunna genomföras med minst två skjutlag.
Man kan alltså ha fler än två skjutlag.
Deltagande klubbar har inlämnat följande uppgifter på hur många skyttar man kan ta emot i ett skjutlag. Denna siffra är lika med hur många skyttar som varje klubb i matchen minst kan ställa upp med.
BK Gripen
20
Helsingborgs BK
16
Kristianstads BK
8
Skurups BK
7 i träningslokalen/25 i sporthallen
Stockamöllans IF
25
Trelleborgs BK
12
Vollsjö BK
10
Om ett lag inte fyller sin kvot vid seriematch är det naturligtvis inget som hindrar att
motståndarlaget fyller de lediga platserna med sina skyttar.
MATCHRAPPORTER
Matchrapportformulär bifogas i excelformat.
RESULTATRAPPORTERINGEN
Vid resultatrapportering skall för alla klasser B och långbåge anges två resultat totalt och på
delavstånden. Dels resultat på den för serien speciella poängberäkningen och dels resultat på ren
skjutning.
OBSERVERA! Era resultat skall mailas in till seriesekreteraren på matchdagen
Gärna så snart som möjligt efter matchen, adress andersson.kayh@telia.com
ANMÄLAN TILL SERIEMATCH
Bortalaget skall senast 3 dagar före match anmäla till hemmalaget hur många skyttar som kommer
och på vilka avstånd dessa ska skjuta

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND - Kayh Andersson – Seriesekreterare

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2017 – 2018
för Skånes Bågskytteförbunds inomhusserie
1.

Rätt att deltaga har alla föreningar anslutna till Skånes Bågskytteförbund.

2.

Anmälningsavgiften till serien skall inbetalas samtidigt med anmälan till serien.
Anmälan göres på utsänd anmälningsblankett.
Avgiften insättes på SkBF:s plusgiro 43 22 08 – 7 eller bankgiro 418-9015.
Avgiftens storlek samt sista anmälningsdag anges i inbjudan.
Varje lag skall på anmälan ange kontaktmans namn, telefonnummer och e-mailadress,
samt veckodag och starttid för hemmamatcher.

3.

Tävlingsform:
Klass L10, B10 och R10: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk.
Klass C10: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk med innertia.
Klass B13 och R13: 2x30 pilar på 12 meter/40 cm duk.
Klass C13: 2x30 pilar på 12 meter/40 cm duk med innertia.
Klass L13: 2x30 pilar på 12 meter/60 cm duk Två skyttar per tapet.
Klass L 16-60: 2x30 pilar på 18 meter/60 cm duk Två skyttar per tapet.
Klass B16-60 och R16-60: 2x30 pilar på 18 meter/40 cm duk.
Klass C16-60: 2x30 pilar på 18 meter/40 cm duk med innertia.
ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER B HAR FÖLJANDE
POÄNGBERÄKNING:
Gula = 10 p, Röda = 8 p, Blåa = 6 p, Svarta = 4 p, Vita = 2 p.
Uppvärmningsskjutning 2x4 minuter före matchens början. Gäller även vid
seriefinal.
Tidsbegränsning 2 minuter per trepilsserie skall tillämpas.

4.

Seriematch skall kunna genomföras med minst två skjutlag.

5.

Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget.
I laget får ingå maximalt två skyttar från klass 10-13, maximalt två skyttar från
klass C 16-60 och maximalt två compoundskyttar oavsett klass.
Om klubb deltager med mer är ett lag i serien skall alla klubbens lag nomineras före
seriens start. Alla klubbens skyttar skall vara nominerade i något av klubbens lag.
Antalet nominerade skyttar per lag är obegränsat. Nya medlemmar eller nytillkomna
skyttar skall nomineras i något av klubbens lag före deltagande i seriematch.
Nomineringen göres till seriesekreteraren.
Skytt som deltager i seriematch i två olika skjutstilar får ingå i laget med endast ett
resultat

6.

Deltagarbegränsning p.g.a. skjutlokalens storlek och/eller tillgången på tavelmateriel
skall anges i anmälan till serien. Härvid skall anges ur många skyttar lokalen
rymmer i ett skjutlag och hur många skyttar det finns tavelmateriel till i ett
skjutlag. Denna siffra är lika med hur många skyttar som varje klubb i matchen
kan ställa upp med.

7.

Tävlingsdagar och tider är angivna i matchprogrammet som göres upp före seriens
start när det gäller matcher fram till årsskiftet.
Komplettering av matchprogram göres när nästa års tävlingsprogram fastställts.
Vid eventuellt behov av att flytta seriematch skall seriesekreteraren kontaktas för
att godkänna eller avslå flyttning av matchen. Innan seriesekreteraren kontaktas
skall man ha klart med ett nytt datum för matchens genomförande och denna
datum skall ligga före i programmet fastställd matchdag.

8.

Poängberäkning: Vunnen match = 2 poäng. Oavgjord match = 1 poäng.
Förlorad match = 0 poäng.
Totala skjutpoängen ackumuleras under serien och vid lika matchpoäng går laget
med högsta ackumulerade skjutpoängen före.

9.

Förening som under en series genomförande lämnar fler än två ”walk over” utesluts
automatiskt ur serien. Alla erövrade och skjutna poäng mot detta lag strykes ur
sammanställningen.

10.

Matchresultaten redovisas på utsänd matchrapport som insändes med e-mail till
seriesekreteraren SAMMA DAG som matchen skjutes.
Vid resultatrapportering skall för alla klasser B och långbåge anges två resultat totalt
och på delavstånden. Dels resultat på den för serien speciella poängberäkningen och dels
resultat på ren skjutning.
Underlåtenhet att i tid insända matchresultat medför att laget förlorar såväl matchsom skjutpoäng för den aktuella matchen. Detta gäller även individuella resultat i
skytteligan.
Mailets avsändningsdag gäller.

11.

Bortalaget skall meddela hemmalaget senast tre dagar före matchdagen hur många
som kommer och på vilka avstånd dessa skall skjuta.
Vid seriefinal skall anmälan av skyttar göras till arrangören senast fem dagar före
tävlingsdagen.

12.

Serien är ej godkänd för slagning av skånska rekord, dock gäller eventuell seriefinal
för rekordslagning. Dock endast på av SBF godkända ronder.

13.

Eventuella protester skall skriftligen vara motståndarlaget och seriesekreteraren
tillhanda senast sju dagar efter respektive seriematch.
Protestavgift, 500:- kronor, insättes på plusgiro 43 22 08 – 7 senast sju dagar efter
respektive seriematch.
Om protesten godkännes återbetalas avgiften.

14.

Arrangör av seriefinal äger rätt att ta ut en anmälningsavgift på 100:- kronor per
anmäld deltagare.

15.

Dispens kan lämnas för skyttar i klubbar som ej deltager i serien att representera
annan deltagande klubb i serien.
Ansökan därom skall vara SkBF tillhanda före seriens start.
Poststämpelns datum alternativt mailets avsändningsdag gäller.
Inblandade klubbar och skyttar skall vara överens i denna representationsfråga.

16.

Skyttar från klubb som ej deltager i serien men vill starta i någon seriematch eller
seriefinalen kan få göra detta om arrangörsklubben tillåter det mot en avgift av
100:- kronor per tillfälle. Avgiften tillfaller arrangörsklubben.
Anmälan skall göras till arrangörsklubben tre dagar före respektive matchdag vid
seriematch och fem dagar före vid seriefinal.

17.

Skytt som går upp en klass under seriens gång får fortsätta skjuta i sin gamla
klass serien ut för skytteligans skull.
Rekord kan ej noteras av sådan skytt i gamla klassen.

18.

Skytt äger rätt att representera två olika klubbar i serien med klubbövergång
vid årsskiftet.
Skytt som har för avsikt att byta klubb vid årsskiftet, kan få skjuta i den nya klubben
från seriens start, endast deltagande i Skåneserien, efter ansökan därom till SkBF.
Ansökan därom skall vara SkBF tillhanda före seriens start.
Poststämpelns datum alternativt mailets avsändningsdag gäller.

19.

Serien skall omfatta sex skytteligor enligt följande:
Klass C 10-13, Klass R 10-13, Klass B+LB 10-13, Klass B+LB 16-60, Klass R 16-60
och Klass C 16-60.
Skyttens faktiska poäng räknas i skytteligan.
Vid lika slutresultat i skytteligan avgöres placeringen av skjutresultatet i
slutomgången.

20.

Lagpris skall utdelas till 1:a, 2:a och 3:a i serien, ett större pris till klubben och mindre
priser till de fyra som ingått i laget flest gånger.
Antal priser i skytteligorna avgöres av seriesekreteraren.

21.

Gällande tävlingsbestämmelser skall årligen bifogas inbjudan till serien.

22.

Ändringar av ovanstående tävlingsbestämmelser författas av styrelsen för SkBF,
dock ej under pågående serie.
Ändringar som skall behandlas på årsstämma med SkBF skall inlämnas som motioner
eller propositioner till årsstämman.
Tolkningar av ovanstående bestämmelser göres av SkBF:s styrelse.

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
Styrelsen

