Danish Open 2011 Internationalt 3D stævne
Nørre Snede Bueskyttelaug & Midtjyske Buejægere
Stensballe IKs bueskytteafdeling
Indbyder hermed til det 27. Danish Open, på Højderyggens Skydecenter, Grættrupvej ved 8766 Nørre Snede, den 11.
& 12. juni 2011.
Stævnet afvikles som en 3D skydning efter FITA s gældende internationale 3D regler fra den 1. april 2010 med 40 mål
om lørdagen og 20 mål om søndagen.
Om søndagen er der 20 mål for buejægere, alle mikro, mini, kadet og FITA kadet samt også for FITA
junior klasser, senior klasser og master klasser med mindre end 8 deltagere. Resultatet for lørdag og
søndag lægges sammen.
Om søndagen er der eliminationsrunde - 12 mål og efterfølgende semifinaler og finaler på i alt 8 mål
for FITA junior klasser, senior klasser og master klasser med flere end 8 deltagere. Bemærk at
buejægere om søndagen ikke deltager i eliminationsrunde og semifinaler/finaler, men de skyder 20
mål.
Ifølge FITA´s internationale reglement skydes kun i 4 klasser compound, langbue, instinktiv og barbue, men her
følger vi ikke FITA s reglement, og afvikler stævnet med de velkendte klasser recurve, barbue, traditionel
jagtbue/instinktiv bue, compound, langbue alle klasser for damer og herrer i mikro, mini, kadet, FITA kadet, FITA
junior, senior, masters samt for buejægere.
Starttidspunkter:
TK. Lørdag kl. 8.00 - 8.45
Lørdag: Velkomst og opstilling kl. 9 - skydning begynder kl. 9.30
Søndag: Velkomst og opstilling kl. 8.30 - skydning begynder kl. 9.00
Startafgift gældende for begge dage
Senior, Masters, Buejæger
300 DKR
FITA Junior
220 DKR
FITA Kadet, Kadet
150 DKR
Mini og mikro
110 DKR

40 Euro
30 Euro
20 Euro
15 Euro

Familierabat - deltager mere end 2 fra en familie, betales de to dyreste startafgifter. Således at den maksimale
startafgift for en familie vil være 600,00 DKK = 80 Euro.
Startafgiften betales inden starten lørdag morgen. Betal venligst med kontanter der er ikke betalingskort automat
i skyttehuset.
Se venligst tilmeldingsformularen, der kan downloades på vores hjemmeside www.noerresnedebueskyttelaug.dk.
Tilmelding bedes senest fredag den 27. maj sendt til:
Peder Nielsen
Irisvej 9
8766 Nr. Snede
Tlf.: 75 77 00 10
E. mail. pederni@pc.dk
Fax: +45 76 87 06 28

Deltagerantallet er begrænset til 240 skytter

Scoringsværdierne

Compoundring
Hjertering
Lungering
Krop

1. pil
11
10
8
5

2. pil
7
7
5
2

Hvis skytten mener, at 1. skud ikke ramte, må man skyde én pil mere - dog skal det bemærkes, at såfremt begge pile
viser sig at have truffet målet, er det pilen med færrest points, der tæller. Ifølge FITA s 3D regler har man 60 sekunder
til skydningen. Tiden tæller fra berøring af skydepløkken. Hvis 1. Pil rammer dyret, og der skydes 2. Pil, og denne ikke
rammer, så tæller 1. pil.
Buejægere må stille på sigtemidlet.
Kikkert må benyttes, men ikke afstandsmåler, og brugen af afstandsmåler vil medføre diskvalifikation.
Der kan forekomme TK på banen.

Skudafstande
RØD POST:
Recurve Senior
og masters
Compound
senior og
masters
FITA junior
recurve
FITA junior
compound

5 45 m

BLÅ POST:

HVID POST:

Barbue, Langbue, Instinktiv/
traditionel jagtbue senior og
masters
FITA junior barbue
FITA junior langbue
FITA junior instinktiv/trad.
jagtbue
FITA kadet alle buetyper
Kadet alle buetyper
Buejæger
5 30 m

Minier og
Mikroer alle buetyper

5 20 m

FITA reglerne for 3D fra 1.april 2010 medfører, at barbueskytter må anvende face og string walking medens skytter i
klasserne traditionel jagtbue/instinktiv og langbueskytter skal holde en finger over og 2 fingre under pilen. Disse FITA
regler er på engelsk og kan downloades fra vores hjemmeside i menu en Danish Open 2011 under §-symbolet eller fra
FITA hjemmesiden www.archery.org under Rules Constitution & Rules Book - Book 5 kapitel 11.10, som er om 3D
skydningen på siderne 81 - 103 (regler gyldige frem til 1. april 2012). Skytter i klasserne traditionel jagtbue/instinktiv
og langbue, der ikke vil eller ikke kan holde strengen med en finger over og 2 fingre under pilen, men som holder
strengen med 3 fingre under pilen, skal stille op i barbueklassen.
Se venligst også vores hjemmeside - www.noerresnedebueskyttelaug.dk.
hvor vi løbende skriver flere detaljer om Danish Open 2011. Her finder I også fotos og resultater fra Danish Open i
2008, 2009 og 2010.

Øvrige oplysninger
I skyttehuset ved skydeterrænets startsted kan der købes morgenkaffe og rundstykker fra klokken 7.30, og til frokost
kan der købes sandwich. Der kan også købes vand, kaffe, kage og slik.

Hunde må ikke tages med på banerne. Rygning på banerne vil kun være tilladt, hvis området ikke er tørt (oplyses i
velkomsttalen). Kør venligst langsomt på grusvejen Grættrupvej. Indskydningsbanen kan bruges hele tiden,
undtagen når der er skytter på runderne mellem kl. 8.30 og kl. 17.

Der er mulighed for at campere ved skydeterrænet. Se venligst vores hjemmeside med fotos fra
2008, 2009 og 2010, hvor cirka halvdelen af skytterne overnattede her sammen med deres
ledsagere det kan varmt anbefales. Træ til bål er gratis, og der må kun tages træ fra pallerne
med mærkesedlen - Danish Open. Der er mulighed for campering fra fredag den 10. juni kl. 15.
Der er toilet og rindende vand ved skyttehuset. Der er ikke el og ikke bad campering er gratis.
Camping
Hampen Sø Camping, Hovedgaden 31B, 7362 Hampen
Telefon 7577 5255, Telefax 7577 5266 , info@hampen-soe-camping.dk
http://www.hampencamping.dk (ca. 9 km)
Bryrup sø camping, Hovedgaden 58, 8654 Bryrup tlf: 75 75 67 80,
info@bryrupcamping.dk, http://www.bryrupcamping.dk (ca 13 km)
Bed and breakfast
Tyklundgaard Bed and breakfast, Tyklundvej 3, Løve, 8654 Bryrup
Telefon.+45 75 75 68 69 mobil. +45 30 86 68 78, www.tyklundgaard.dk (ca 10 km fra skydeterrænet)
Hundhovedgård, Vejlevej 75, 8766 Nr. Snede, tlf: 75 77 12 79,
www.bedandbreakfast.dk/bb/1545.htm (ca. 6 km)
Hotel
Nørre-Snede Kro, Bredgade 21, 8766 Nørre-Snede, Telefon 75 77 00 01
http://www.nr-snedekro.dk (ca. 3 km). Bemærk vedrørende natteroen, at kroen har velbesøgt
dans med orkester lørdag aften til klokken 1.30
Spisesteder:
Ejstrupholm Hotel, Søndergade 25, 7361 Ejstrupholm, Telefon 75 77 20 14.
http://www.ejstrupholm-hotel.dk
Onkels Pizza, Toftevej 1, 8766 Nr. Snede, Telefon 75 77 17 25
Såfremt I måtte have behov for supplerende oplysninger bedes I kontakte:
Peder Nielsen på tlf. 75 77 00 10

På gensyn til Danish Open 2011

Tilmeldingsskema Danish Open 2011
Lørdag 11. juni og søndag 12. juni ved Nørre Snede
pederni@pc.dk

I alt:
De 4 internationale klasser i henhold til FITA’s internationale 3 D love fra april 2010 er:
Barbue = Barebow, Traditionel Jagtbue = Instinctive Bow, Compound = Compound, Langbue = Longbow
I de 4 internationale klasser bedes skytterne sørge for, at deres udstyr er i henhold til FITA’s internationale 3D love

Startgebyr

Buejæger

Traditionel jagtbue (Instinktiv)

Langbue

Compound

Barbue

Recurve

MASTERS årgang -1961

Senior årgang 1962- 1990

Herrer

Skemaet er i Excel og med en pc kan der
skrives navne og afkrydses i skemaet. Udfyldt
tilmeldingsskema kan dermed sendes som mail
til pederni@pc.dk

Damer

Mail:

Kadet årgang 1996-1997

Telefon:

Mini årgang 1998-1999

Kontaktperson:

Mikro årgang. 2000 & frem

Klub:

FITA Junior årgang 91-92-93

Pris:

Division

Klasse
110 110 150 150 220 300 300
FITA Kadet årgang 1994- 95

Tilmelding senest fredag 27. maj 2011 til:

0

