Inbjudan till Östersjökoronan 2021
Härmed inbjuder Sydöstra Götalands Bågskytteförbund till korrespondens-serie utomhus och
inomhus. Serien är öppen för alla föreningar i distriktet.
Tänk på att följa regelverket för föreningsverksamhet som finns här:
https://www.bagskytte.se/Verksamhet/tavlingelit/coronaochtavlingsamttraningnartillampligt/

Rond, tider
Tävlingen sker på enkel SBF rond, 30 pilar på avstånd enligt nedan
Serien genomförs under fem veckor - från och med vecka 8 till och med vecka 12. De tre
bästa resultaten för varje skytt räknas.
Resultaten läggs in på en webbsida (ni kan logga in tidigast vecka 7). På samma plats kan alla
hämta resultatlistan som uppdateras löpande vid registreringen av resultaten.
Varje klubb har en egen inloggning till sidan för att registrera resultaten. Tips: logga in för att
hämta listan i pdf-format, då har ni de egna skyttar markerade med gul bakgrundsfärg.
Adress till sidan är http://östersjökorren.nu/korren
Rapportering ska ske senast söndag kl 24 efter aktuell vecka och endast genom webbsidan!
Skriv gärna in resultaten löpande under veckan, (det går att redigera veckans resultat fram till
ovanstående tillfälle), det blir roligare för alla.

Skjutrond - inomhus och utomhus
Klass
Recurve, Barebow 16 och äldre

Avstånd och tapetstorlek
18 meter, 40 cm
30 meter, 80 cm
40 meter, 122 cm

Compound, 16 och äldre (inner-10 på alla avstånd)

18 meter, 40 cm
40 meter, 80 cm
60 meter, 122 cm

Långbåge, Instinktiv 16 och äldre

18 meter, 60 cm
25 meter, 80 cm
30 meter, 122 cm

Recurve, Barebow och Compound 13 klasser

12 meter, 40 cm
20 meter, 80 cm
30 meter, 122 cm

10 klasser, långbåge 13, Instinktiv 13, Motion

12 meter, 60 cm
20 meter, 122 cm

Regler
●
●
●
●
●

Individuellt deltagande, inga lag
Skjutstil/åldersklass enligt SBF:s regelverk (Ingen 21-klass)
Ingen tävlingslicens krävs för deltagande
Skjutning av resultat ska ske en gång per vecka för varje skytt, resultat kan
kombineras med SBF korren om tillämpligt
Motionsklass, ingen begränsning på ålder eller skjutstil

Förtydligande
● En skytt kan delta i flera olika skjutstilar, vid olika tillfällen/omgångar under veckan (men
inte i mer än en åldersklass i samma skjutstil)
● Skytt från klubb utanför distriktet kan delta, men då ska skjutningen genomföras hos
klubb i distriktet och skytten representerar då denna klubb i korren (påverkar inte
licensen).

Anmälan
Inloggningen för tidigare år fungerar, har ni tillgång till lösenordet behöver ni inte skicka
in anmälan.
Annars: skicka ett mail till tävlingsansvarig, tavling.sogbf@gmail.com. Så snabbt som
möjligt kommer uppgifter om inloggning att skickas.
Priser
En medalj kommer att delas ut till:
- Alla deltagare i 10-klass
- De tre bästa resultaten i 13-klass och dessutom till de som har deltagit minst tre
gånger
- De tre bästa resultaten i 16-klass
Betalning
Distriktet har beslutat att inte ta ut en avgift för deltagandet.
Övrigt
Om ni har några frågor eller synpunkter så tveka inte att kontakta general Korre via mail
på tavling.sogbf@gmail.com

