
   

 

Välkommen till NUM 2021 

På uppdrag av Svenska bågskytteförbundet  

bjuder BSK Sturarna i Uppsala tillsammans med de regionala 

tävlingsarrangörerna in till NUM lördag 3 juli 2021. 
 

 

Datum:  lördag 3 juli 2021 

Tider: Akreditering och materialkontroll 07:30 – 09:30 

 Uppvärmning 09:30 

 Tävlingsstart 10:00 

Rond:  WA70 m utan finaler. 2x36 pil, 6-pil serier. 

Klasser:  Barebow, Compound, Instinctive, Långbåge och Recurve för skyttar födda 
1 januari 2001 till 31 december 2008.  
Para-skyttar kontaktar NUM2021@sturarna.se  

 Även skyttar födda år 2000 som inte gavs möjlighet att tävla i NUM 2020 
inbjuds att delta, dessa skyttar tävlar i 21Y-klass på junioravstånden. 

Tävlingsplats:  Tävlingen kommer att arrangeras distrikts- eller regionvis för att begränsa resor 
samt begränsa antalet deltagare på varje tävlingsplats.  

 De svenska tävlingsplatserna kommer att presenteras på tävlingens hemsida, se 
www.sturarna.se/NUM2021 

Anmälan: Sista anmälningsdag 19 juni 2021.  

 Anmälan till num2021@sturarna.se 
Kontrollera er anmälan på https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7613.  
Sista dag för ändringar 27 juni 2021. 

Anmälningsavgift: 200 kr 

Web:  All officiell information, som anmälninglistor, startlistor, resultatlistor etc, 
kommer att finnas på https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7613  

 

Notera: WAN tävlingsregler gäller, notera regler för klädsel. 
(WAN: World Archery Nordic) 



   

 

Classes and Distances: 
 

Recurve: Junior and 21Y  70 meters 

 WA-Cadet  60 meters 

 Cadet  40 meters 

Longbow: Junior and 21Y  30 meters 

 WA-Cadet   30 meters 

 Cadet  30 meters 

Barebow: Junior and 21Y  50 meters 

 WA-Cadet   40 meters  

 Cadet  30 meters 

Instinctive: Junior and 21Y  30 meters 

 WA-Cadet  30 meters 

 Cadet  30 meters 

Compound Junior and 21Y  50 meters* 

 WA-Cadet   50 meters* 

 Cadet  30 meters 

 * Compound at 50 m will use 80 cm 6-ring. 

Para-Archers: please contact your national competition organizer. 

  

Please note: 

During the competition, various video and sound will be recorded. This material will only be used to 
make the competition more open and easily accessible to the public. 

By participating as archer, coach, audience member, or in another function, you agree that the 
organizer of the event can record, communicate, and receive pictures, video, and sound recordings 
involving you without any compensation. 

The organizer reserves the right to publish said photos, videos, and recordings through own channels 
or third-party channels. Material will be published in accordance with GDPR (General Data 
Protection Regulation). 


