Tyresö BS inbjuder till ArmborstSM & post-VM Tavla inomhus 2021
Datum: 2021-11-27 & 28
Tid: inskjutning kl. 9:45 men det kommer finnas folk i hallen fran ca 08:30.
Närvaroregistrering/avprickning: Pa plats senast 30 minuter fore start, vapen och licenskontroll kan forekomma.
Plats: I Forellhallen (fd. Bollmorahallen), Tyreso Centrum. Ingang sker i via var nya entre bredvid restaurang PONG,
portkod 1114 bada dagarna. OBS vi får inte använda övre ingången på stora hallen.
Parkering: Sker med fordel pa grusplanen nara Bollmoravallen, dar finns platser dar far man sta 12h med P-skiva. Vi
kommer att skylta fran motorvagen, in till parkeringen, ovrig parkering ar 3h gratis och darefter avgiftsbelagd.
Tävlingsstart: 09:45 bada dagarna med inskjutning 2 x 5 minuter. Tavlingsstart direkt darefter. Vid fler an 10
deltagande skyttar kommer vi anvanda oss flera skjutomgangar.
Skyttar som vill delta i post-VM maste skjuta bade lordag och sondag (Detta galler Target, sporting och medeltid).
Sportingskyttar kommer i VM delas i standard och freestyleklass men i SM skjuter bada klasserna tillsammans.
Resultat fran post-VM presenteras pa WCSA’s hemsida senare, ovriga resultat kommer finnas pa SAU samt Ianseo.
Pistol-SM startar efter att tavlingar pa 18 meter avgjorts dag 1, beroende pa om det blir dubbla skjutlag eller ej pa 18m sa
kommer de tavlande som bara skall skjuta pistol-SM kontaktas om beraknad starttid.
Domare kommer finnas pa plats och vi kommer folja WCSA´s regler i storsta mojliga man, respektera tavelplacering osv.
Ronder: 18 meter, 2 ronder 10 x 3 skaktor med paus for lunch. Pistol 10 meter, 1 rond 10 x 3 skaktor.
Klasser: Samtliga enligt SAU.
Avgift: SM 450:-, SM+post-VM 650:- da WCSA tar 200:- per skytt for post-VM, pistol-SM 100:-. Betalning gors pa
bankgironummer 5015-2727 eller till Swish 123 430 7658. Mark inbetalningen med namn, klass och klubb.
Mat: Frukost och lunch 75:/dag (foranmalan kravs)
Anmälan senast 2021-11-10 pa web-formular: https://forms.gle/3yGXHx7dvtHqx69T8
(klickbar lank kommer finnas pa Armborstunionens Facebook)
OBS! P.g.a. rådande Covid-19 pandemi ser vi att ni självklart följer rådande rekommendationer från FHM och
stannar hemma om ni känner av minsta symptom, vi ser helst att publik och medresenärer hålls till ett
minimum, lokalen är trång så tänk på att visa hänsyn och ge varandra gott om svängrum.
Frågor? Skicka ett mejl till tavlingskommitten pa tavling@tyresobs.se eller kontakta
Magnus Ek pa nummer 073-714 10 00.

Varmt välkomna till Tyresö BS!

