SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
INBJUDER TILL

SKÅNESERIEN UTOMHUS 2018
Serien kommer att starta i slutet av april 2018. I år kommer det troligen att bli serieskjutning
på nationaldagen den 6 juni men inte på Kristi Himmelsfärdsdag den 10 maj för då är det
inplanerat en Ungdomens Dag i Skåne.
I verksamhetsplanen är det inplanerat för en lång serie april-september precis som under 2017
Anmälningsavgiften är 800:- kronor per lag.
Anmälningsavgiften skall insättas på Skånes Bågskytteförbunds plusgiro 43 22 08 – 7
alternativt bankgiro 418-9015 samtidigt med anmälan.
Anmälan skall vara Skånes BF tillhanda senast onsdagen den 28 mars 2018.
Anmälan göres skriftligen till Skånes Bågskytteförbund, c/o Kayh Andersson,
Kungsgårdsvägen 1, 281 53 Finja eller via e-mail andersson.kayh@telia.com
Utsänd anmälningsblankett skall användas och där upptagna frågeställningar
SKALL besvaras.
Omedelbart efter anmälningstidens utgång utformas serieprogrammet där matchdagar
och matchtider fastställes.
Efteranmälningar kan därför ej tas emot. Ej heller anmälningar som ej åtföljs av
anmälningsavgift.
Tävlingsform se tävlingsbestämmelserna.
Alla compoundklasser skjuter med innertia, alltså att endast det inre
fältet i tian räknas som 10 poäng för compoundskyttar. Övriga tian räknas som 9.
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 Elit och maximalt två compoundskyttar oavsett klass.”
Om klubb ställer upp med flera lag skall dock lagen nomineras, se tävlingsbestämmelserna.
Alla klasser barebow och långbåge har följande poängberäkning:
Gula = 10 p., Röda = 8 p., Blåa = 6 p., Svarta = 4 p., Vita = 2 p..
I serien kommer att finnas sex skytteligor enligt följande: Klass B+L+I 10-13, Klass R 10-13,
Klass C 10-13, Klass B+L+I 16-60 och Elit, Klass R 16-60 och Elit, Klass C 16-60 och Elit.
Om Din klubb inte deltager i serien kan Du, efter dispens från Skånes BF, få deltaga för
valfri deltagande klubb i serien. OBS att klubbar och skyttar skall vara överens i denna
representationsfråga. Dispensansökan skall vara beviljad före seriens start.
Seriematch skall kunna genomföras med minst två skjutlag.
Deltagarbegränsningar p.g.a. skjutplanens storlek och mängden tavelmateriel skall anges i
anmälan. Härvid anges hur många skyttar planen rymmer i ett skjutlag och hur många
skyttar det finns tavelmateriel till i ett skjutlag.
Serien genomföres med fasta skjutdagar och tider enligt tidigare modell.
VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN - SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018.
1.

för Skånes Bågskytteförbunds utomhusserie
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 Skånes BF: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:
36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser:
HRE, HR21 HCE, HC21 DRE, DR21 DCE, DC21, HR16, HC16
36 pilar på 40 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för
följande klasser:
DBE, DB21, HBE, HB21, HR 50-60, DR 16, 50, 60, HC 50-60, DC 16, 50, 60
36 pilar på 30 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 20 meter 80 cm tapet för
följande klasser:
HB 16, 50, 60, DB 16, 50, 60, HL 16-60, DL 16-60, HLE, DLE, HR 13, DR 13,
HC 13, DC 13, HL 13, DL 13, HB 13, DB 13.
HIE, DIE, HI 16-60, DI 16-60, HI 13, DI 13
2 x 36 pilar på 20 meter 122 cm tapet för samtliga 10-klasser
ALLA COMPOUNDKLASSER SKJUTER MED INNERTIA. ENDAST DET
INRE FÄLTET I TIAN RÄKNAS SOM 10. ÖVRIGA TIAN RÄKNAS SOM 9.
ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER BAREBOW HAR
FÖLJANDE POÄNGBERÄKNING:
Gula = 10 p, Röda = 8 p, Blåa = 6 p, Svarta = 4 p, Vita = 2 p.
INSTINCTIVE-KLASSER HAR NORMAL POÄNGBERÄKNING
2x4 minuter uppvärmning skjutes före matchens början.
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 Elit 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. skjutplanens storlek och/eller tillgången på tavelmateriel
skall anges i anmälan till serien. Härvid skall anges ur många skyttar planen
rymmer i ett skjutlag och/eller 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.
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.
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 och den serierond som
används i dag, WA 50 och 30 meter och SBF 40, 30 och 20 meter.

13.

Eventuella protester skall skriftligen vara motståndarlaget och seriesekreteraren
tillhanda senast sju dagar efter respektive seriematch.
Protestavgift, 500:- kronor, insättes på postgiro 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 per anmäld deltagare
på 150:- kronor för klasserna 21-60 och Elit och 100:- kronor för klasserna 10-16

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 avsändningsdatum 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 per tillfälle
på 150:- kronor för klass 21-60 och Elit och 100:- kronor för klass 10-16.
Avgiften tillfaller arrangörsklubben.
Anmälan skall göras till arrangörsklubben tre dagar före respektive matchdag vid
seriematch och fem dagar före vid seriefinal.

17.

Serien skall omfatta sex skytteligor enligt följande:
Klass C 10-13, Klass R 10-13, Klass B+L+I 10-13, Klass B+L+I 16-60 och Elit,
Klass R 16-60 och Elit samt Klass C 16-60 och Elit.
Vid lika slutresultat i skytteligan avgöres placeringen av skjutresultatet i
slutomgången.

18.

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.

19.

Gällande tävlingsbestämmelser skall årligen bifogas inbjudan till serien.

20.

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

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL
SKÅNESERIEN UTOMHUS 2018
FÖRENING:________________________________________________________________
Anmäler härmed ____________ stycken lag till Skåneserien utomhus 2018.
Anmälningsavgiften, 800:- kronor per lag, insättes samtidigt med anmälan på Skånes
Bågskytteförbunds plusgiro 43 22 08 – 7 eller bankgiro 418-9015.
Kontaktman:_________________________________________________________________
Telefon:____________________. E-mailadress:____________________________________
All resultatrapportering sker via e-mail!
E-mailadress till ortspressen för direkta resultat:_____________________________________
Veckodag (lördag eller söndag) för hemmamatch:___________________________________
(OBS att det även är planerat serieskjutning på nationaldagen den 6 juni.)
Önskad starttid för hemmamatch L-S: ___________________________________________
Kan Ni skjuta på kvällstid M-F?________________________________________________
Om ja, vilken dag kan/vill Ni ha hemmamatch?____________________________________
Önskad starttid för hemmamatch M-F:____________________________________________
Kan Ni arrangera seriefinal, planerad till lördagen den 22 september? ___________________
Alternativt söndagen den 24 juni vid en kortare serie? _______________________
Hur ställer Ni Er till trelagsmöten(Det kan bli aktuellt med en ”kompakt” serie även denna
gång beroende på antalet deltagande lag i serien) ? _________________________________
Vid litet antal deltagande lag, är Ni intresserade av
dubbelmöten (hemma- och bortamatch)?__________________________________________
Deltagarbegränsning. Hur många skyttar rymmer er skjutplan i ett skjutlag?______________
Deltagarbegränsning. Hur många skyttar har Ni tavelmateriel till i ett skjutlag?____________
Övrigt som kan ha betydelse för serieuppläggningen:_________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Fler i föreningen som vill ha resultaten via e-mail: (Ange mail-adresser):_________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Skånes BF tillhanda senast den 28 mars 2018. Adress: Skånes BF, c/o Kayh Andersson,
Kungsgårdsvägen 1, 281 53 Finja, eller e-mail andersson.kayh@telia.com

