Skt. Sebastian
Hold Cup
Det er med stor glæde at Arcus inviterer til Danmarks første face to face stævne for
klubhold. Stævnet vil blive afholdt søndag den 20. januar 2013.
Der kan maximalt deltage 12 recurve og 12 compound hold. Alle hold skyder på 18 m og
sammensættes af 3 skytter fra samme klub på tværs af klasse, alder og køn.
Recurve skyder for sig og compound skyder for sig og kan ikke blandes.
En klub kan deltage med lige så mange hold den vil.
Hvert hold vil skyde mindst 8 matcher, skiftevis recurve og compound.
Stævnet finder sted i Bellinge idrætscenter, Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV.
Start kl. 10.00 og der vil være mulighed for opvarmning fra kl. 09.15.
Skydeformen vil bestå af 4 ”begivenheder”, beskrevet herunder:
Første begivenhed. Dagen starter med en lodtrækning for alle deltagende hold. Hvert hold
vil blive fordelt i en af tre grupper, A, B eller C. Der vil være 4 hold i hver gruppe.
Anden begivenhed. Hvert hold skal skyde en match imod de 3 andre hold i gruppen. En
vundet match giver 2 matchpoint og ved pointlighed får hvert hold 1 matchpoint.
Tredje begivenhed. Nu inddeles alle hold i 2 puljer, med 6 hold i hver. Pulje 1 består af alle
gruppevinderne på matchpoint samt de 3 bedste scorer blandt de resterende hold. Pulje 2
består af de resterende hold. Alle scorerne nulstilles nu, hvorefter alle hold skyder en
match imod hver af de andre i puljen (efter samme regler som i anden begivenhed).
Fjerde begivenhed. Guldfinaler.
Pris: 450,- kr pr hold.
Tilmelding foretages ved betaling senest 18. december 2012 til konto 6850-0000-324-675.
IBAN: DK3768500000324675 / SWIFT: VESBDK22
Spørgsmål rettes til Dennis Bager, info@dennisbager.dk tlf. 5016-5025
Da der ikke vil være nogen kvalifikationsskydning vil de første 12 tilmeldte hold i hver
division blive de deltagende hold.
Ps. Lørdag den 19. januar afholder vi den traditionelle Skt. Sebastian Cup. Disse to stævner er to uafhængige stævner
og man behøves således ikke at have deltaget om lørdagen for at deltage om søndagen og visa versa.

