TIK bueskydning (Taastrup) og
Bueskydning Danmark
inviterer til

Danmarks Mesterskaber
i
Bueskydning for senior compound
16. august 2020

TIK Bueskydning og Bueskydning Danmark indbyder til

Danmarks Mesterskaber i Bueskydning for
senior compound
Søndag den 16. august 2020
Sted:

Sportsarealet på Mølleholmen 5-7, 2630 Taastrup

Klasser

Senior Damer og Herrer. Compound

Stævnetype: 50 m runde med individuelle finaler. Der vil være holdskydning, men ikke mixhold.
Tidsplan:

Velkomst kl. 9.00 – herefter TK og opvarmning 40 min.
Kl. 10.00 starter kvalifikationsskydning. De 32 bedste damer og herrer går videre til finaleskydningen samt de 8 bedste hold.
Efter tilmeldingsfristens udløb, vil TIK udarbejde en mere detaljeret tidsplan, som vil blive
offentliggjort på http://www.ianseo.net/Details.php?toid=7290
Der spilles musik under hele stævnet.

Præmieoverrækkelse: Når finalerne er slut.

Startgebyr:

Senior kr. 250,00 – Hold er gratis.
Betaling foretages ved tilmelding enten via MobilePay nr. 14035 eller til følgende
konto 4448 4448260127.

Tilmelding: Tilmelding foretages online via TIKBue’s hjemmeside
https://tikbue.dk/blog/new-events/senior-dm-ude-compound-2020/
SENEST lørdag 1. august 2020
Ved for sen tilmelding (efter den 1. august) opkræves dobbelt startgebyr og for sen tilmelding er betinget af, om der er ledige pladser.
Forplejning: På grund af risiko for COVID-19 smitte vil der ikke være salg af mad og drikke.
Skytterne bedes medbringe egen forplejning.
Bemærk: Under dette stævne vil der blive taget billeder. Materialet vil blive anvendt på vores hjemmeside, Facebook og evt.
sendt til de lokale aviser. Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvad enten det er som skytte, træner, tilskuer
eller andet, giver du dit samtykke til, at arrangøren kan tage, videregive og modtage billeder af dig, uden at nogen parter kompenseres herfor. Arrangøren har ret til at offentliggøre optaget materiale selv eller gennem en tredjepart. Optagelsen forventes
at være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme personoplysninger (som defineret i Databeskyttelsesforordningen).

Vi glæder os til at se jer i Taastrup
Vel mødt
TIK bueskydning

E-mail staevne@tikbue.dk

Få yderligere information og resultater på: www.ianseo.net

