Mjölby Bågskyttesällskap
Bjuder in till

Mjölbyträffen Cyber + Mjölby
Invitational
Dubbel 70/50 Meter 144 Pil
24:e April
Onlinetävling + Invitational

Samtidigt som Mjölbyträffen Cyber rullar kommer Mjölby Invitational hållas på plats i Mjölby.
Detta är en tävling med skyttar uttagna av Förbundskaptener inom Para, Compound och Olympisk
Recurve som en del av OS/Paralympics satsningen i Tokyo.
Dessa skyttar kommer att ingå i samma tävling som alla andra men kommer att särskiljas med en *
före namnet och specifika buttar, det kommer finnas domare och tidtagning på plats så dom
kommer att ha möjlighet att sätta svenska rekord.

Tävlingsplats:
Hela Sverige.
Skyltning enligt respektive klubbs hemsida.
Mjölby Invitational sker på Mjölby Bågskyttesällskaps anläggning.
Tid:
Lördagen den 24:e april, hela dagen fram till 22.00, resultat efter räknas ej.
Mjölby Invitational, uppvärming 09.45, start 10.00
Tävlingsform:
Dubbel 70/50 144 Pil enligt WA/SBF
Anmälningsavgift:
20:- för Cyber, 200:- för Invitational
Betalning: *Sättas in på BG: 5840-8022 (uppge namn och klubb)
*Kan ske via Swish : 123 271 15 05 (Uppge namn och klubb)
Anmälan:
Anmäl skytt samt en koordinator till mbstavling@hotmail.com senast den 21/4 21.00

Så funkar det:
När ni anmäler era skyttar, anmäler ni samtidigt en Koordinator, som tillsammans med
Huvudkoordinator (HK) ser till att skyttarna får igång sina appar. Skjutkort med QR-Kod
kommer att laddas upp på Ianseo.net senast den 22/4, då kan koordinatorn ta ner dom och
sprida vidare till sina skyttar. Skytten tar sitt kort och scannar av QR-koden med Ianseo
Scorekeeper och trycker på Spara, sen är ni igång!
Mail behövs till Koordinatorn.
Krav på skyttar och klubb:
1 styck mobil med surf och Ianseo Scorekeeper (Har du Scorekeeper redan på mobilen, se till
att den är uppdaterad till senaste version)
Yngre skyttar som ej har tillgång till egen mobil och surf, kan fråga föräldrar om dom vill
hjälpa till.
Corona:
Tänk på att göra det så säkert som möjligt, tävlingen är igång hela dagen, så även om det är
utomhus finns det ingen anledning att trängas.
Mjölby Bågskyttesällskap uppmuntrar att alla följer de restriktioner som finns, vid minsta
symtom stannar ni hemma, håll avstånd på linjen.

Välkommen till Mjölbyträffen Cyber!

