Udtagelse til 3D VM 2015 i Terni, Italien – 31. august. – 6. september 2015
Formålet med de opstillede udtagelseskriterier er at:
•
•

Sikre at skytterne har en fornøden international klasse
Sikre at skytterne har en høj grad af stabilitet i resultaterne

Bueskydning Danmark har afsat budget på op til 14 skytter fordelt på nedenstående måde:
• 3 compound mænd + 1 compound dame
• 3 langbuemænd + 3 langbue damer
• 2 barbue mænd
• 1 instinktiv mand
• 1 instinktiv dame eller barbue dame
Der vil blive givet et forbundstilskud på halvdelen af omkostningerne dog højst 4.000 kr. pr. skytte til
deltagelse i VM 3D i Terni.
Der er i år afsat 9 pladser til mænd og 5 pladser til damerne. Derudover vil der blive mulighed for
selvbetalere til de ledige pladser i rækkerne efter vurdering af den eliteansvarlige.
Der er i stævnekalenderen i skrivende stund fastlagt 8 3D stævner i foråret, som alle benyttes som
udtagelsesskydning efter nedenstående regelsæt.
For reglerne til 3D EM henvises til Bueskydning Danmark og WA regler på www.archery.org
I samråd med skytterepræsentanten for 3D er det igen i år valgt således, at der kan scores point i alle 7 (8)
udtagelsesstævner. Det vil dog være sådan, at der kun kan medregnes point for de 4 bedste stævner for
den enkelte skytte.
Ved Nr. Snede stævnet er det kun den indledende skydning der tæller. Dog vil det i tilfælde af pointlighed
være placeringen i finalen ved Nr. Snede der bliver afgørende for udtagelsen.
Følgende 7 stævner er udvalgt til at være iagttagelsesstævner med tilhørende point:
22. 03 2015
03. 04 2015
11. 04-2015
18. 04.2015
26. 04.2015
23. 05 2015
28. 06 2015

Dyrehaven, Jægersborg
Haderslev
Roskilde
Åbenrå
Sorø
Danish Open, Nr. Snede
Kalundborg

Der vil løbende på hjemmesiden være opdaterede pointstillinger. Det skal dog pointeres, at det først er
efter sidste udtagelsesstævne, at skytterne endelig udtages.
Der gives point ved udtagelsesskydninger efter nedenstående princip:
Uanset antallet af skytter i rækken gives der 8 point til den skytte der får flest point. Her efter 7 point til
skytte 2 etc. Se eksempel.
Der gives point til alle danske skytter i rækken. Det vil sige at skytter der ikke har meldt sig til udtagelse
godt kan tildeles tage point.

Eksempel:
8 (eller flere) deltagere

Point

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

8
7
6
5
4
3
2
1

7 (eller færre) deltagere
Eksempelvis 4
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

Point
8
7
6
5

Når alle udtagelsesstævner er afviklet, vil den eliteansvarlige foretage udtagelsen og give de respektive
skytter besked.
Vigtigt:
De skytter, der er interesseret i at konkurrere om pladserne skal senest 15. marts 2015 meddele
dette til undertegnede. Det gælder også såfremt, der er skytter der ønsker at deltage med
egenbetaling. Tilkendegivelser om at få mulighed for at deltage i udtagelsen til EM der fremsendes
senere end 15. marts 2015 vil ikke blive godkendt.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på elite@bueskydningdanmark.dk
Udtagelseskriterier er lavet 10. januar 2015.
Opdateret 15-2-2015 med stævne i Roskilde
Opdateret 2-4-2015 Esbjerg er flyttet til efteråret
Klaus Lykkebæk
Eliteansvarlig

