Upplands Väsby Bågskytteklubb
bjuder in till

Väsbyträffen och Väsbycyber 2020
Rond:

SBF 70/50m 6-pilsserier för samtliga klasser. Inga finaler

Start:

30/8 kl 10.00 med uppvärmning 2x4 minuter, därefter start.

Plats:

Bågskyttebanan i Brunnby Vik (begränsat antal skyttar) samt cybertävling i
klubbar runt om Sverige

Avgift:

50 kr för samtliga klasser. Efteranmälan mot 50% påslag på startavgiften.
Sätts in på BG 5957-6306 eller Swish 1234007449 i samband med anmälan,
Ange Väsbyträffen + namn och klubb

Anmälan:

Senast 26/8 till tavling@uvbk.se. Anmäl gärna klubbvis, tillsammans med namn
och telefonnr till en lokal koordinator som samordnar vid behov

Försäljning:

Finns inte på plats i år, medtag egen förtäring.

Övrigt:

Max 30 skyttar på plats på banan i Brunnby Vik pga corona-restriktionerna.
Pga FHM-restriktioner finns inte möjlighet till större publik. Endast en förälder
per ungdom. Anhöriga till vuxna får ej var med på plats i år.
Karta och GPS-koordinater finns på www.uvbk.se.
Tävlingsplats i Upplands Väsby är handikappvänlig.
Tävlingen på banan i Brunnby Vik blir en SBF-/WA-sanktionerad tävling med
möjlighet att sätta svenskt- och världsrekord för fulltaliga tävlingsklasser på
plats. Cybertävlingen är en icke-sanktionerad tävling utan möjlighet till rekord.

Priser:

50% av anmälningsavgiften kommer att gå till utlottning av presentkort på
Bågar och Pilar, dessa dras efter tävlingen, resten kommer att gå till
UVBK:s ungdomsverksamhet.
10 och 13-klassen på plats kommer att få medalj

Cybertävling:
Resultat rapporteras med IANSEO Scorekeeper-appen och pappersprotokoll. Kontrollera Innan
tävlingen att du har senaste versionen av appen, version 1.7.0. När ni anmäler era skyttar,
anmäler ni samtidigt en lokal koordinator, som tillsammans med sekretariatet ser till att skyttarna
får igång sina appar.
Skjutkort:

Senast dagen innan tävlingen (lördag) publiceras skjutkorten med en QR-kod
på IANSEO (länk finns på webbsidan). Skyttarna skriver ut sitt skjutkort och
tar med det på tävlingsdagen.

Incheckning: Klockan 09.00 för att scanna av QR-koden som finns på ert skjutkort.
Välj Avstånd Alla och tryck Spara.
Resultat:

Under tävlingen rapporterar man resultatet i appen och skriver manuellt på
skjutkortet. Uppstår det problem under tävlingen, kontakta koordinatorn alt.
fortsätt med pappersprotokoll och skicka in foto på det till tavling@uvbk.se efter
avslutad skjutning. Alla resultat ska vara inrapporterad senast 14.00.

Detta behöver varje skytt för att rapportera sitt resultat:
• mobiltelefon med mobil surf
• appen IANSEO Scorekeeper installerad i telefonen (senaste versionen 1.7.0)
• penna
Yngre skyttar kan ta hjälp av t.ex. medföljande förälder.

