Tavel-SM 2014

Så här är det upplagt
Fredag:

Under fredagen kommer vi att bygga upp tävlingsplatsen.
Övningsskjutning kommer att vara tillåten mellan 16:00 och 18:00.
Registrering sker vid tävlingsplatsen mellan 15:00 och 19:00. Då får ni ut era
kuvert med startlapp, program och eventuella matbiljetter.
Passa på att träffa andra bågskyttar och kanske ta en fika.

Lördag:

Upplägget på lördagen är nog som på de flesta andra SM.
Vi börjar med lite invigning följt av 2 uppvärmningsomgångar. Därefter kör vi
igång tävlingen och skjuter 6 serier a´6 pilar.
Nu är det dags att fylla magen med lite mat, mm. Denna paus är på 45 minuter, sen
är det dags för ytterligare 6 serier a´6 pilar.
Nu är kvalificeringsomgången klar, och det är nu dags för prisutdelning i HaHCE.
Dagen fortsätter som vanligt med lagskytte, där vi inleder med en
kvalificeringsomgång. Alla lag kommer att få skjuta minst en match, men vi
behöver ju rankas in i stegen.
Sedan startar lagtävlingen, och vi börjar med kvartsfinal, då ingen klass innehåller
fler än 8 lag.
Vi avslutar dagen med en prisutdelning för de värdiga vinnarna i lagskyttet.

Söndag:

Idag kör vi igång med den individuella finalskjutningen. Vi börjar klockan 08:00.
Det är av yttersta vikt att vi klarar av att hålla tidsschemat då båten hem för
många avgår 16:00.
Eftersom vi har begränsat med buttar har vi ingen möjlighet att skjuta byematcherna.
I stället skjuter man en uppvärmningsomgång. Detta medför att vi kan sätta 2
skyttar på varje butt i stället för som i bye-matcher bara en. T.ex. i HCE är det 31
skyttar anmälda. Detta innebär att ettan i kvalificeringsomgången har bye-match i
16-delsfinalen. Därför skjuter de 30 skyttarna som skall skjuta 16-del sin
uppvärmning under 32-delsfinalen och den som har bye-match får skjuta sin
uppvärmning under 16-delen när de 30 andra skjuter match.
För att vi skall bli klara i god tid kommer vi att skjuta guld och bronsfinalerna
samtidigt. Dock kommer vi där att skjuta i två omgångar där bronsmatcherna
skjuter i första omgången och guldmatcherna i andra.
Vi avslutar dagen med en prisutdelning…

I stället för att lägga i en ”gåva” i kuvertet till skyttarna, kommer klubben att
ge ett bidrag till SBF´s ungdomsverksamhet

