SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND
INBJUDER TILL

SKÅNESERIEN UTOMHUS 2020
Serien kommer att starta i slutet av april 2020. I år kommer det inte att bli serieskjutning på
nationaldagen den 6 juni och inte på Kristi Himmelsfärdsdag den 21 maj för då är det
inplanerat tävlingar i distriktet.
I verksamhetsplanen är det planerat för en lång serie april-september.
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 tisdagen den 31 mars 2020.
Anmälan görs skriftligen till Skånes Bågskytteförbund, c/o Kayh Andersson,
Kungsgårdsvägen 1, 281 53 Finja eller via e-mail kansli@skanesbagskytte.org
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.
Alla klasser barebow och långbåge har följande poängberäkning:
Gula = 10 p., Röda = 8 p., Blåa = 6 p., Svarta = 4 p., Vita = 2 p.
Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget.
I laget får ingå maximalt två compoundskyttar oavsett klass.
Den tidigare begränsningen i klass Knatte(10) och Cadett(13) har slopats.
Om klubb ställer upp med flera lag skall dock lagen nomineras, se tävlingsbestämmelserna.
I serien kommer att finnas sex skytteligor enligt följande:
Klass CC och CK, Klass RC och RK, Klass BC, BK, LC, LK, IC och IK,
Klass BJ, BS, BM, BV, BE, LJ, LS, LM, LV, LE, IJ, IS, IM, IV och IE,
Klass RJ, RS, RM, RV och RE, Klass CJ, CS, CM, CV och CE.
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.
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