SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

Statuter till Elitserien 2009
För att stimulera tävlandet i tavelbågskytte utomhus skjutes en Elitserie enligt nedan:
Tävlingar:
Elitserien omfattar 14 tävlingar enligt separat lista på Elitserien:s hemsida.
10 st. Fita 70m/72 pilar med finaler och 4 st. Fita 1440-ronder.
I sammanställningen av elitserien räknas poängen endast från de sex bästa deltävlingarna
av det totalt antalet deltävlingar, 14 st.
Klasser:
Elitserien omfattar två klasser, fristil och compound. Damer och herrar skjuter i samma
klass. När det är Fita 1440 så sammanräknas resultaten och damerna får räkna sin rond.
Rond:
FITA 70 m med finaler.
I finalerna får arrangören antingen använda systemet med placeringsmatcher eller
matchskjutning enligt FITA:s matchordningsdiagram. Utförligare beskrivningar och
skjutscheman för detta finns på Elitseriens hemsida.
FITA 1440-ronden.
I Fita 1440-ronden räknas totalresultatet, damer räknas in på sitt resultat tillsammans med
herrarna i en lista. Poängräkning se bilaga.
Placeringspoäng:
Placeringspoängen baseras på deltagarnas placering i resultatlista från tävlingar ingående
i Elitserien med fyra (4) eller fler deltagare enligt tabell 1.
Dessutom tillkommer placeringspoäng till de främsta efter grundomgången i respektive
Elitserieklass enligt tabell 2.
Tabell 1.
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Övriga

Poäng
17
14
13
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Tabell 2.
Placering
1
2
3
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Poäng
3
2
1
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Avgifter:
Förutom ordinarie anmälningsavgift för ifrågavarande tävling skall deltagarna i Elitserien
erlägga en avgift av 20 kr/deltagare och tävling. Denna avgift skall läggas till av
arrangören på samtliga deltävlingar.
Vandringspris:
Segraren i respektive klass fristil och compound erhåller ett vandringspris. Vandringspriset
erövras alltid av den skytt som först vunnit Elitserien fem (5) gånger i respektive klass.
Om segern i någon klass något år skulle delas mellan flera skyttar så får de varsin
inteckning i vandringspriset, och vandringspriset förvaras under det året så som SBF:s
styrelse bestämmer.
Aktivitetspris:
Ett s.k. aktivitetspris skall delas ut till dem som ställt upp i minst 2/3 av antalet
deltävlingar under säsongen. Aktivitetspriset skall innefattas av en trisslott samt ett
följebrev som sänds ut eller överlämnas till berörda skyttar.
Sammanställning:
Elitserien sammanställs och publiceras på Elitserien:s hemsida så snart SBF:s kansli
erhållit resultatlista från tävling ingående i Elitserien.
Efter det att samtliga deltävlingar genomförts görs en slutsammanställning som publiceras
på Elitserien:s hemsida och i tidskriften Bågskytten.
Vid lika placeringspoäng i slutsammanställningen av Elitserien för placering 1-3 sker
särskiljning enligt nedanstående:
- största antal 17 poängare, om fortfarande lika
- största antal 14 poängare, om fortfarande lika
- största antal 13 poängare, om fortfarande lika
får deltagarna samma placering.
För övriga placeringar sker ingen särskiljning.
Deltagare med placering 1-3 i Elitseriens slutsammanställning kommer att vid ett senare
tillfälle tilldelas priser.
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