
 Region Øst, Bueskydning Danmark og Skånska Bågskytteförbund 
 inviterer til udendørs skivestævne for børn og ungdom, alle buetyper

Ungdomsturneringen
lørdag den 23. maj 2015

Sted  Skurup, kør til Fabriksgatan i Skurup, følg skiltene det 
sidste stykke.  

Mad og drikke Kan købes på stedet eller medbringes

Program:
Indskrivning inden 09.30
Teknisk kontrol 10.00, derefter 2 x 4 minutters opvarmningspile

Skydning:
Afstande  Se bilag.
Antal pile 2 x 36 pile med finale skydning
Klasser  Se bilag
Opdeling Piger og drenge skyder i samme klasse
Piko skyder 36 pile
Afgift Danske kr 80,- Svenske kr 100, - 

Skyderegler: Der skydes efter WA / Bueskydning Danmarks regler.

Tilmelding  /Anmälan: Klubvis senest fredagen den 14e maj
På mail: info@skurupsbagskytte.se

Kontakt: Sverige: Richard Adcock (0411-39889) 
 Danmark: Jørgen Philipp (joergen.philipp@gmail.com)



Afviklingen af skydningen:
Turneringen afvikles over to gange, førstegang d. 23. maj i Skurup, Sverige, 
og der efter d. 13. juni i Lyngby, Danmark

Der skydes 2 X 36 pile med 10 minutters pause, derefter 30 minutters frokost/
lunch pause og så finaler.

Specielle regler og afstande ved  
ungdomsturneringen:
Specielle regler: der må coaches på skudlinjer, hver klub må således have en 
træner mellem skudlinjen og ventelinjen for hver påbegyndt 5 skytter. Denne 
træner skal være markeret med en orange vest eller klubdragt med træner tyde-
ligt markeret.

Målgruppen er begyndere og mindre øvede, hvor de gode godt må deltage, 
hvilket de i stor udstrækning benytter sig af i DK.

Dommerne er her for børnene, de skal dømme retfærdigt og lige efter ånden i 
ungdomsturneringen.

Skydningen som ved Nordiske Mesterskaber i skive som FITA 70 m. + finale
Junior, FITA Kadet og Kadet skyder som ved NM.
Mini og Micro er danske klasser og de skyder på nedenstående afstande

Klasse Årgange Recurve Compound Barbue Langbue

Junior 18 – 20 år 70 m. 
/122 cm.

50 m. 
/80 cm. spot 

50 m. 
/122 cm.

30 m. 
/122 cm.

FITA kadet 16 – 17 år 60 m.
/122 cm.

50 m.
/80 cm. spot

40 m. 
/122cm.

30 m. 
/122cm.

Kadet 13 – 15 år 40 m. 
/122cm.

30 m. 
/80 cm. spot

30 m. 
/122cm.

30 m. 
/122 cm.

Mini 11 – 12 år 30 m.
/122 cm.

30 m.
/80 cm. spot

30 m. 
/122cm.

30 m. 
/122 cm.

Micro 10 år og 
yngre

15 m.
/ 122 cm.

15 m. 
/80 cm. spot

15 m. 
/122cm.

15 m.
/122 cm.


