STAVANGER BUESKYTTERE
INVITERER TIL DET

39. KRYSTALLSTEVNET
I STAVANGER IDRETTSHALL 26.-27. januar 2018

Lørdag og søndag er satt av til konkurranser med dobbel 720-runde på lørdagen, og 70/50m-cup på
søndagen. Programmet blir ca. som dette:
DOBBEL FITA 720-RUNDE (Lørdag)
09.00 Hallen åpner
09.20 Oppvarmingsskyting
10.00 Pause
10.10 2 x 36 piler
13.20 Pause
13.50 2 x 36 piler
19.00 Hallen stenger

70/50M-CUP
09.00
09.20
09.45
10.00
17.30
18.00

(Søndag)
Hallen åpner
Oppvarmingsskyting
Pause
Innledende runder (matchskyting i puljer)
Finaler og plasseringsavgjørende matcher
Premieutdeling (for begge dager)
Hallen stenger

Endelig tidsskjema offentliggjøres etter påmeldingsfrist på våre hjemmesider.
Vi innbyr, lørdag, til start i klassene R1, R2, C1, og C2. Vi gjør oppmerksom på at skyttere i R2 skyter 60m
på lørdag.
Som en selvstendig konkurranse, vil vi søndagen arrangere en 70/50m-cup. Her inviteres det til start i to
klasser: Recurve og Compound. De påmeldte deles inn i puljer basert på resultatene fra lørdagens stevne.
Alle i hver pulje møtes til match én gang. Den videre progresjonen i konkurransen vil avhenge av
deltakerantallet i de aktuelle klassene. 70m-cupen vil bli lagt opp slik at hver skytter får skutt så mange
matcher som mulig innenfor arrangementets tidsrammer.
Startavgift pr konkurranse/dag er kr. 350,- for senior og 250,- for junior
Klubbvis påmelding til stavanger@bueklubb.no og innbetalt startkontigent til kontonr. 3260.29.12980
senest 9. januar 2019. Utenlandske deltakere kan betale stevnekontingent i hallen på stevnedag
Merk! Deltakerbegrensing kan bli nødvendig. Vennligst meld på i prioritert rekkefølge.
Interesserte kan også finne relevant informasjon på vår hjemmeside www.stavanger-bueskyttere.org eller
ved henvendelse til Ken Henry Tesaker, tlf. +47 982 44 161 eller Stavanger Bueskyttere
stavanger@bueklubb.no .
Vel møtt til stevne i Stavanger Idrettshall!

___

Med hilsen
Stavanger Bueskyttere
http://www.stavanger-bueskyttere.org
https://www.facebook.com/StavangerBueskyttere

Taxi fra Sola Flyplass til hotellet/hallen, koster ca. kr. 350,-. Flybuss direkte fra flyplass til Scandic Forum koster ca. kr. 120,- tur/retur.

