BRA ATT VETA.
UPPDATERAD 2021-09-17

Tider:
Lördag kl. 12.45
Invigning
Lördag kl. 13.00
Uppvärmningen för kvalificeringsomgång startar.
Söndag kl. 09.00
Söndagens individuella finalskjutningar startar.
På lördagskvällen kommer resultaten från kvalificeringen samt scheman för söndagens skjutning finnas
tillgänglig på ”Ianseo.net” (Se även nedan under ”Finalskjutningen”).
Prisutdelning:
Prisutdelning för knattar sker efter kvalificeringsomgången.
Prisutdelning för kadetter och juniorer sker när alla finaler är klara.
Tapeter:
Vi kommer att använda oss av triangel 3-spot tapeter genomgående, även vid finalerna.
Vid individuell finalerna skjuter C16 och R16 på triangelspot.
L16, I16, och L13, I13 skjuter på 60cm 10-ring.
Övriga (B16, C13, R13 samt B13) får före tävlingsstarten på lördag välja 40cm 10-ring eller
triangelspot. Detta val av tapet inför kvalificeringen görs i samband med anmälan.
Finalskjutningen:
Individuella finaler kommer att skjutas på söndagen för kadetter och juniorer.
Alla får skjuta minst 1st. match.
Lagtävlingen:
Det blir ingen separat lagtävling utan lagens placering avgörs utifrån resultatlistan från lördagens
skjutning. För förening med mer än ett klubblag skall föreningens tre skyttar med högsta resultat
bilda klubblag 1, de tre därefter klubblag 2 osv.
Protokollföring:
Protokollföringen kommer att ske med hjälp av Ianseo Scorekeeper.
Publik:
Det kommer att tillåtas publik utan några restriktioner. Dock ska man inte komma till lokalen om man
är sjuk samt tvätta händerna och hålla lämpligt avstånd till varandra.
Coacher:
Det får vara max. 4st. coacher för varje förening och max 1st. coach per skytt.
Coacher skall enligt våra regler vara identifierbar som coach för respektive förening.
(se. SBF Bok3. Art. 18.1 samt 20.3)
Övrigt:
Vi kommer att genomföra endast en kvalificeringsomgång pga. få deltagare.
Vi följer de rekommendationer som SBF har givit ut för genomförande av tävling under
Coronapandemin.
Enklare servering kommer finnas, specificerad lista kommer senare.
Pga. Corona kan ny information i sista minuten komma att visas på vår hemsida.
Inne i skjuthallen ska inneskor bäras. Gäller även de som inte skjuter.
På grund av allergier får nötter ej förekomma i tävlings lokalen.

