Oslo Bueskyttere inviterer til Olsokstevnet
FITA1440 med individuelle og mix-lag finaler (face2face)
27-28/7 på Frogner Stadion, Oslo
Oslo Bueskyttere arrangerer Olsokstevnet, et internasjonalt stevne med 1440-runde
lørdag og face2face finaler søndag både individuelt og for mix-lag. Face2face grup pene blir satt opp etter lørdagens 1440-runde.
Forhåndspåmelding av mix-lag. Damer og herrer må skyte samme avstand i kvalifiseringen for å danne lag. Finalene skytes på tredje lengste avstand fra kvalifise ringen.
For innledende skyting og individuelle finaler er det følgende klasser: Alle divisjoner og følgende klasser: 50+, senior, junior og kadett. Rekrutt kan delta ved å stille
i kadettklassen. Merk at i recurve og compound så skyter alle seniorer og juniorer
90m som lengste avstand og kadett og 50+ 70m som lengste avstand. Det er ikke
delt på kjønn.
1/3djedels premiering opptil 3 plasser etter lørdagens 1440-runde og etter face2face
søndag.
Påmelding klubbvis i prioritert rekkefølge til stevne@oslobueskyttere.no med
skytternummer og ønsket klasse og avstander for hver skytter innen 18/7-19.
Startavgift senior 500kr, junior 400kr. Betales klubbvis innen 21/7 til kontonummer 1503.70.06359. Merk betaling med klubb og angi antall sr/jr.
Så snart betaling er bekreftet melder skyttere inn mix-lag innen 26/7 her:
http://www.oslobueskyttere.no/olsok . Lag kan dannes på tvers av klubber og land.
De to lengste avstandene skytes på 122cm skive mens de to korteste skytes på

80cm skive. For R og C vil det brukes 6-ringet 80cm skive på 50 og 30 m.
Avstander/

90-70-50-30

70-60-50-30

50-40-30-20

40-30-25-20

Klasser
R&C
Sr, Jr
R&C
50+, Kadett

X
50
X
50

BB

X
30

Sr,Jr,Kadett
IN&LB

X
25

Sr,Jr,Kadett

6-pilsserier på de to lengste og 3-pilsserier på de to korteste avstandene for alle
klasser. Face2face avstand står under X’n.
I@NSEO Scorekeeper vil bli brukt for registrering av resultater, last gjerne ned og
installer på forhånd.
Åpen kiosk som tar Vipps (ikke kontanter/kort).
Nærmeste parkering er Frognerparken, ved Frogner bad, 27kr/time lørdag 09002000, søndag gratis – anbefaler å betale via app’en Bil i Oslo.
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