Skt. Sebastian Cup
Fynsmesterskab
Masters & senior

Tid:

Lørdag den 12. januar 2018

Sted:

Hallen, Bellinge Idrætscenter, Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense SV

Velkomst & TK:

Hold 1 kl. 09.00.
Hold 2 kl. 10.30, tidligst.

Skydning:

Der skydes i 2 hold. Først skyder hold 1 de første 30 pile, dernæst skyder
hold 2 deres første 30 pile, mens hold 1 har pause. Herefter skydes de
sidste 30 pile på samme måde.

Fynske skytter
Alle andre skytter

Fynsmesterskab: Fynsmesterskabet individuelt afgøres på den indledende runde (60 pile).
Der skydes med buetyperne recurve, compound, langbue og barbue.
Master & senior for både kvinder & mænd i alle buetyper. Alle skyder 18m.
Skt Sebastian
Cup

Efterfølgende er der finaleskydninger om Skt. Sebastian Cup.
I år inddeler vi i 4 buetyper; compound, recurve, barbue og langbue.
De 14 bedste compound og 14 bedste recurve, samt 6 bedste barbue og 6
bedste langbue går videre til finalerne og skyder om hver deres SSC pokal.
Finaleskydning skydes på aflang triple for recurve og compound.
Compound kan sætte rekorder i finalerne. Alle andre skyder set.
Barbue og Langbue skyder på fullface i finalerne.

Præmiering:

Forbundets medaljer i forbindelse med Fynsmesterskaberne.
Vandrepokaler til vinderne af Skt. Sebastian Cup i recurve, compound,
barbue og langbue.

Pris:

200kr.

Betaling:

Ved registreret tilmelding fremsendes en faktura, der betales med tydelig
angivelse af fakturanummer, da betalingen ellers ikke registreres.
Fakturaen må først betales i 2019.

Tilmelding:

Til info@dennisbager.dk senest den 18. december 2018 til FM
og senest 22 december for alle andre. Helst klubvis.
Der er max plads til 112 skytter og der gælder først til mølle.
Eftertilmelding er muligt i begrænset omfang og til dobbelt startafgift.

Ianseo:

Vi bruger Ianseo scorekeeper, så husk smartphone og powerbank.

Venlig hilsen

ARCUS

Under dette stævne vil der blive fotograferet samt optaget video og lyd. Materialet vil udelukkende blive anvendt til at
gøre stævnet mere åbent og forståeligt for offentligheden.
Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvadenten det er som skytte, træner, tilskuer eller andet,
giver De Deres samtykke til, at arrangøren kan optage, videregive og modtage billeder og video af Dem, uden at
nogen parter kompenseres herfor. Arrangøren har ret til at offentliggøre optaget materiale selv eller gennem en
tredjepart (f.eks. et produktionsselskab). Optagelsen forventes at være af en karakter, som ikke vil indeholde
følsomme personoplysninger (som defineret i Databeskyttelsesforordningen).

