Sandefjord Bueskyttere
Postboks 5
3246 Sandefjord

Bank giro nr: 2480 04 98038.
Org nr: 983626149.

Medlem av Norges Idrettsforbund, Norges Bueskytterforbund og W. A.

NyttÅrs Pila 2020.
Påmeldingsfrist 30 desember 2019
Lørdag 4 januar
Det skytes først et approbert stevne på 30 piler 18m i alle approberte
mesterskapsklasser
Deretter skytes det et eget approbert stevne på 60 piler 18m i alle approberte
mesterskapsklasser
De damer/jenter som ønsker det kan stille i herreklassen
Alle som normalt ikke skyter på vertikale trippelskiver kan velge å gjøre det på
disse 2 stevnene.
Søndag 5 januar
Alle klasser som skyter på 40 cm i samme divisjon blir slått sammen på
søndag.
Alle klasser som skyter på 60 cm i samme divisjon blir slått sammen på
søndag.
Det vil si: Alle i compoundklassen som skyter på 40 cm trippel vil bli slått
sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag.
Alle i compoundklassen som skyter på 60 cm trippel vil bli slått
sammen til en klasse på søndag.
Alle i Recurveklassen som skyter på 40 cm hel/trippel vil bli slått
sammen til Herre og en Dameklasse på søndag.
Alle i Recurveklassen som skyter på 60 cm hel/trippe vil bli slått
sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag.
Alle i BareBowklassen som skyter på 40 cm hel/trippel vil bli slått
sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag.
Alle i BareBowklassen som skyter på 60 cm hel/trippel vil bli slått
sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag.
Sandefjord Bueskyttere

97709203

Sandefjord Bueskyttere

Alle i LB klassen som skyter på 60 cm hel/trippel vil bli slått
sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag.
Alle i IN klassen som skyter på 60 cm hel/trippel vil bli slått
sammen til en Herre og en Dameklasse på søndag.
Damer som ønsker det kan stille i Herreklassen på lørdag
Etter sammenlagt poengsum av begge stevnen på lørdag går inntil 24 skyttere i
hver divisjon videre til en «Face to Face» turnering hvor det skytes 15 piler i
hver match.
Det vil bli skutt 15 piler for alle divisjoner.
Gruppene blir satt sammen etter rangering av totalsummen fra begge stevnene
på lørdag.
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Ved færre skyttere i gruppen blir gruppeplasseringen annerledes.
Det skytes 3 matcher i hver gruppe a 15 piler
Både match score og sett score teller.
I comp teller både match score og poengscore.
Gruppevinnere går videre til 1/8 finale eller passende finale avhengig av hvor
mange deltagere i divisjonen.
Ved poenglikhet i set score og match scor blir rangeringen fra lørdag lagt til
grunn for plasseringene finalen.
Det skytes ordinære finaler herfra og inn.
Det skytes finaler i dame og herreklasse i alle divisjoner.
Det skytes kun på vertikale trippelskiver, henholdsvis 40 og 60 cm
Klasser på lørdag begge stevner.
Recurve og compound: Damer, Damer jr. Kadett jenter, Herrer, Herrer jr.,
Kadett gutter, alle på 40 cm,
Rekrutt gutter. Rekrutt jenter, 60 cm.
Barebow: Damer, Herrer, Kadett (felles), 40 cm
Rekrutt (felles). 60 cm
Instinkt og Langbue: Damer, Herrer, Kadett (felles), Rekrutt (felles). Alle 60 cm
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NB!
Ingen juniorklasser for Barebow, Instinkt og Langbue. Juniorer må stille i
seniorklassen.
Med 1 eller 2 deltagere i enten herre eller dameklassen slåes disse sammen til
en felles klasse.
Påmelding: «Nyttårspila»
Sandefjord Bueskyttere sin «hjemmeside».
Startavgift 500 kroner som betales ved påmelding.
100 kroner går direkte til premiepotten for premiering på søndag.
Det vil si antall deltagere i klassene på søndag x 100 kroner.
Fordeles med 50 % til vinner, 30 % til andreplass og 20 prosent til 3 plass.
Det vil være sammenlagt premiering etter lørdagenes 2 stevner.
Man kan skyte ett eller begge stevner på lørdag.
Man må skyte begge stevner på lørdag for å skyte på søndag.
Lik start kontingent uavhengig av hvor mange stevner en skyter.
Spørsmål kan sendes til: styret@sandefjordbueskyttere.com
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