Stallarholmens Bågskytteklubb
inbjuder till

CyberStallarholmsfälten
Tid:

Söndag 14 juni 2020 kl. 10.00

Plats:

En fältskyttebana nära dig

Rond:

Fält 1*24 märkta mål enligt WA/SBF
(2 varv om man har en 12-måls bana)

Klasser:

Samtliga godkända klasser enligt WA/SBF

Uppvärmning:

Enligt eget upplägg före tävlingsstart

Anmälan:

senast 12 juni via webbformulär på webbsidan
eller epost tavling@stallarholmensbk.se

Startavgift:

50 kr
50% lottas ut till deltagarna, resten tillfaller SBF för
utveckling av IANSEO.

Betalning till:

PlusGiro 10241-8 eller Swish 070-5949881

Välkomna till världens andra Cyber-fälttävling!
www.stallarholmensbk.se

Cyber-Stallarholmsfälten
Så här går det till:


Anmälan sker lämpligast i webbformuläret på sedvanligt sätt (skjutstil, klass,
kontaktuppgifter mm).



Dagen innan tävlingen (lördag) publiceras skjutkorten (med en QR-kod) på IANSEO (länk
finns på webbsidan).
Skyttarna skriver ut sitt skjutkort och tar med det på tävlingsdagen.



På tävlingsdagen innan tävlingsstart skannar varje skytt QR-koden på skjutkortet med
appen IANSEO Scorekeeper, väljer Avstånd: 1:Märkt och trycker Spara.



Patrullindelning gör skyttarna själva.
Likaså överenskommer man om vilket mål på banan som ska vara det första att inleda tävlingen.
Bruka gott omdöme för att minimera smittorisk och tänk på allas säkerhet.



Under tävlingen rapporterar man resultatet i appen och på skjutkortet.
Rapportera målen i appen och på skjutkortet i den ordning som de skjuts.
Målets nummer behöver inte stämma med appens nummer (t.ex. om man är patrull 5,
startar appen på mål 5, men man kanske valt att börja på mål 1 på sin fältbana).
Huvudsaken är att man skjuter och rapporterar 24 märkta mål (alltså 2 st fältbanor med 12 mål
enligt gällande regelverk).
Uppkommer problem med appen rapporterar man bara på skjutkortet.
Efter avslutad skjutning fotograferar man skjutkortet och skickar det till oss.
Information om detta kommer att finnas på vår webbsida och på IANSEO när skjutkorten är
tillgängliga.

Tips:

Är man flera skyttar från samma klubb kan man med fördel utse någon att samordna utskriften
av skjutkorten.

Detta behöver varje skytt för att rapportera sitt resultat:




mobiltelefon med mobil surf
appen IANSEO Scorekeeper installerad i telefonen (senaste versionen daterad 2020)
penna
Yngre skyttar kan ta hjälp av t.ex. medföljande förälder.

Gemenskap
I vanliga fall hade vi kunnat träffas i Stallarholmen, men tyvärr inte denna gång.
Men vi uppmuntrar alla att använda sin kamera och publicera bilder från dagen, gärna med
hashtagen #STALLARHOLMSFÄLTEN2020
OBS! Glöm inte att vi skjuter iklädd våra klubbtröjor!

