
 
Arcus Cup 2016 
For knap 20 år siden var Arcus vært for flere Face2Face 

stævner efter det populære Hollandske koncept.  

Dette vil vi gerne genoplive i Arcus Cup 2016 og det er 

derfor med stor glæde at Arcus indbyder til: 

Face2Face 18 meter stævne. 

Stævnet afholdes i Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV. 

 

Tidspunkt: Søndag den 09. oktober 2016 

Klasser: Der skydes i 4 klasser: 

 Herre recurve, herre compound, dame recurve, dame compound. 

Skydeart:  Face2Face matchskydnig. 

  Stævnet bliver lidt dogmeagtigt. Der bruges ikke håndterminaler 
og skytterne forventes selv at skifte ansigt undervejs og være 
behjælpelige med resultatformidlingen. Til gengæld vil der blive 
spillet lidt musik før hver match for at øge intensiteten. 

Rekorder: Der kan ikke sættes officielle rekorder til et Face2Face stævne. 

Præmier: Vandrepræmie til finalevinderne. 

Deltagerantal: Der kan maksimalt deltage 24 herre recurve, 24 herre compound, 
12 dame recurve og 12 dame compound. 

 De første tilmeldte vil blive de deltagende.  

Program: Kl. 09.00: Velkomst + TK for herre klasserne. 

  Herefter opvarmning og første puljeskydning på i alt 60 pile. 

 Kl. 12.30 eller senere: Velkomst + TK for dame klasserne. 

Herefter opvarmning og første puljeskydning på i alt 60 pile for 
damerne og anden puljeskydning for herreklasserne. 

 Til slut finaler i hver klasse. 

Forplejning:  Medbragt mad og drikke må gerne nydes i hallen og der vil være 
bod. 

Startafgift: Kr. 200,- pr skytte. 

Tilmelding:  Senest mandag den 26. september og ”først til mølle”.  

 Meget gerne klubvis til info@dennisbager.dk  

Betaling: Startgebyret skal være betalt senest 3 dage efter tilmelding og 
med tydelig angivelse af indbetalere og deltagere. 

 Konto nr 6857-000-101-5665  

Spørgsmål: info@dennisbager.dk tlf 50165025   
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Beskrivelse af hvordan Face2Face afvikles for  

Arcus Cup 2016. 

Vi vil holde os så tæt på det Hollandske koncept som muligt, dog med enkelte 

justeringer og moderniseringer, bl.a. setskydning for recurve. 

Alle skytter inddeles på forhånd i puljer a 6 skytter i hver. Hver skytte så skyder en 

match mod hver af de 5 andre skytter i puljen. Seedningen til puljerne foretages udfra 

tidligere års resultater. 

Hver match består af 12 pile og der skydes 3 piles serier med skydetid nedsat til 

90sek.  

I hver match skydes der om 2 matchpoint; 2 ved vundet match, 1 til hver ved uafgjort 

og 0 ved tabt match. 

Recurve skyder sætskydning: 4 sæt a 3 pile. 2 sætpoint pr. sæt og der skydes alle 4 

sæt. Højeste antal sætpoint vinder matchen og får 2 matchpoint. Ved uafgjort 4-4 

gives der 1 matchpoint til hver skytte.  

Compound skyder fortløbende score på 12 pile i hver match.  

Når puljen er færdig har alle skytter herved skudt 60 pile og derved også et 60 piles 

resultat.  

Om formiddagen skyder 24 herre recurve og 24 herre compound. De skyder i hhv. 4 

puljer herre recurve og 4 puljer herre compund. De 12 bedste herre recurve og de 12 

bedste herre compound går videre til eftermiddagens skydning. 

Damerne skyder kun om eftermiddagen. 

Fra formiddagens skydning i herreklasserne går de 2 bedste skytter i hver pulje, målt 

på matchpoint, videre til eftermiddagens skydning. Desuden går de 4 bedste lucky 

loosers i hver klasse videre (4 herre recurve og 4 herre compound) på deres 60 piles 

point score, uanset hvor mange matchpoint de har. 

Ved lighed på matchpoint, i en pulje, om at gå videre fra formiddagen, så vinder 

skytten med højeste 60 pile score. Er dette stadig lige, så skydes der shoot off. 

Ved lighed på 60 piles scoren blandt lucky loosers om at gå videre skydes der shoot 

off (matchpoint bruges ikke). 

Om eftermiddagen er der således 12 skytter i hver af de 4 klasser. I hver klasse er 

skytterne fordelt på 2 puljer (med 6 skytter i hver pulje). Systemet fra formiddagen 

gentages og der sluttes af med en finale for hver af de 4 klasser. Finaledeltagerne er 

puljevinderne på matchpoint. I tilfælde af lighed på matchpoint i puljen om at komme i 

finalen, tæller pointscoren fra eftermiddagen. Er dette også ens, skydes der shoot off 

om finalepladserne. 


