Sorø Bueskyttelaug & Dansk Bueskytteforbund
inviterer til
Forbundsmesterskaberne i 3-D jagt
7. september 2008 på Grønningen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø
Dette første forbundsmesterskab afvikles som et 30 måls 3-D-stævne uden finaler med skydning og
pointsystem efter de nye FITA 3-D-regler (2 pile) – ellers efter reglerne i DBSF lovkompleks.

Rød:
Blå:
Gul:
Grøn:
Hvid:
Sort:

Der skydes i følgende klasser med max. afstande:
Compound og Recurve – Junior og Senior
5 – 45 meter
Barbue og Langbue – Junior og Senior
5 – 30 meter
Compound og Recurve – Kadet
5 – 30 meter
Barbue og Langbue – Kadet
5 – 30 meter
Mini
5 – 25 meter
Mikro
5 – 20 meter
DBSF (National) Buejæger
5 – 30 meter

Tilmelding:
Tilmelding senest 20. august 2008 til:
Benyt tilmeldingskemaet
Ingen eftertilmelding
Tilmelding er bindende efter fristens udløb

mail@langbue.dk
Jesper Dyhr
Ottesvej 1
4180 Sorø

Stævnegebyr:
Senior + oldboys/girls:
Junior:
Mikro, Mini, Kadet:
Hold (hold er obligatorisk):

Kr. 200,00
Kr. 160,00
Kr. 140,00
Kr. 140,00

Stævneafgiften skal indbetales til konto: 0573 5365654141 samtidig med tilmeldingen med tydelig
angivelse af navn. Ingen betaling på dagen!

Tidsplan:
Registrering (Vi har morgenkaffen klar):
Opvarmning:
Velkomst, start og TK
Skydningen starter i patruljerne
Præmieoverrækkelse

8.30 – 9.30
9.15 – 9.45
10.00
10.30
17.00 (forventet)

FITA 3-D pointsystem:
DBSF har endnu ikke fået indarbejdet reglerne i lovkomplekset så hér gives lidt kort info:
Der skydes maksimalt 2 pile. Første pil scorer 10x/10/8/5 point, 2. pil scorer 7/5/2 point (Inderste
Hjertering/Hjertering/Lungering/Dyret) Hove, klove og horn tæller ikke.
Der gives point efter den pil, der scorer laveste point. Det betyder, at hvis første pil sidder i
lungeringen (8) mens anden pil sidder i dyret (2), gives der 2 point.
Skyttens krop skal røre markeringspælen (ben eller fod) i en hvilken som helst retning omkring
pælen, og skytten har maks. 1 minut til at afgive sit skud fra den forrige skytte har afgivet sit sidste
skud, eller den forangående patrulje er væk og skydningen er sikker. I denne tid indgår også
justering af sigte samt brug af kikkert. Der må bruges maks. 2 minutter, hvis skytten skyder 2 pile.

Der skydes på følgende afstande:
Rød:
Compound og Recurve – Junior og Senior
Blå:
Barbue og Langbue – Junior og Senior
Compound og Recurve – Kadet
Gul:
Barbue og Langbue – Kadet
Grøn:
Mini
Hvid:
Mikro
Sort:
DBSF (National) Buejæger

5 – 45 meter
5 – 30 meter
5 – 30 meter
5 – 30 meter
5 – 25 meter
5 – 20 meter
5 – 30 meter

Hold:
Hold sammensættes som voksen eller børnehold af tre skytter af samme buetype, der skyder samme
afstandsmarkering (pæl). Det betyder i praksis, at der kun kan stilles kombinerede hold med junior + senior +
oldboys/girls. Hold i børneklasser skal stilles indenfor hver enkelt buetype og aldersklasse, da alle skyder
forskellige farver på markeringspælen.
Holdskydningen afgøres som en sum af deltagernes point på de 30 mål – der skydes ikke separat skydning
for hold.

Overnatning:
Der findes mulighed for camping på Sorø Camping: www.soroecamping.dk

Forplejning:
Sorø Bueskyttelaug tilbyder sin sædvanligt gode forplejning med morgen-kaffe og -brød til de morgenfriske,
lune frikadeller m/pastasalat, frokostboller, pizzasnegle, frugt og kage. Der sælges fra klubhuset på
Grønningen samt i et reduceret udvalg fra en bod i skoven. Der skydes 30 mål uden frokostpause, så
frokosten skal indtages på ruten eller efter endt skydning. Salg af øl sker først efter afslutning af skydningen.

Kørselsvejledning:
Tag motorvejsafkørsel 37 Sorø og kør ind mod Sorø. Lige
igennem rundkørslen og frem til lyskrydset, som man kører
lige over. Her ender man så på parkeringspladsen ved Sorø
Hallerne, hvor stævnet forgår på Grønningen, der ligger i den
østlige ende af pladsen (imod skoven).

Yderligere info:
Yderligere info kan fås ved henvendelse til mail@langbue.dk
eller telefonisk til Jesper Dyhr på 40 80 48 80

