Tyresö BS
inbjuder till

Tyresöhösten 2020
10-11 + 17 oktober
•

Hur: 18 st instinktiv, 18 st långbågar, 18 st compound, 36 st barebow och 18 st recurve i matchskytte &
finaler.
Skyttarna i respektive klass delas in i grupper om 6 skyttar per grupp. Dessa 6 skyttarna möter varandra
i 5 matcher (4 serier om 3 pil). Vinst i matchen ger 2 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng. 1:an
och 2:an i varje grupp, samt de två högsta poängen bland övriga skyttar går vidare till finalstegen. Dessa
8 skyttar skjuter ¼-final, ½-final och medaljfinal enligt SBF’s regler. OBS! Denna gång utökar vi till 6
grupper för Barebow, och finalstegen börjar på 16 skyttar för dem.

•

När: 10-11 + 17 oktober 2020
Lördag den 10 oktober 18m långbåge & compound
Söndag den 11 oktober 18m recurve & instinktiv
Lördag den 17 oktober 18m barebow

•
•

Med reservation för ev
ändringar map Coronapandemin och FHMs
rekommendationer

•

Var: I Forellhallen i Tyresö Centrum. Ingång via spelaringången till höger om restaurang Pong vid stora
parkeringen, kod 2020.

•

Parkering: Sker med fördel på grusplanen nära Bollmoravallen. Olika zoner på den parkeringen har
olika lång fri parkeringstid, så kolla noga på skyltarna. Vi kommer att skylta från motorvägen, in till
parkeringen och till spelaringången.

•

Närvaroregistrering/avprickning: På plats senast 30 minuter före start.

•

Start: 09:30 alla tre dagarna med inskjutning 2x4 minuter. Tävlingsstart direkt därefter.

•

Priser: Priser till placering 1-3 i varje klass.

•

Anmälningsavgift: 250 kr utan matpaket, 300 kr med matpaket (frukost och lunch).
Bankgiro 5015-2727 eller Swish 123 430 7658 senast på tävlingsdagen.

•

Anmälan: Via ArcRez, http://arcrez.se/anmalan/506 (helg 1) och
http://arcrez.se/anmalan/507 (helg 2), senast torsdagen den 1oktober.
Ange om du vill ha matpaket och ev allergier.

OBS! Nytt BG- och
Swish-nummer!

QR-kod för swish-betalning av anmälningsavgiften => => => => =>
•

Kafeteria: Frukost (kaffe o smörgås) och lunch ingår i den högre
anmälningsavgiften. Dessutom finns sedvanlig cafeteria.

•

För mer information, ring/smsa Marianne Thomasson, 070 – 755 38 91.

•

Resultatsystem: ArcRez, http://arcrez.se/506 (helg 1), och http://arcrez.se/507 (helg 2)

Begränsat antal deltagare enligt ovan. Varmt välkomna!

