
 
Arcus Cup 2019 
Der er med stor glæde at Arcus indbyder til: 

Face-2-Face stævne. 
Stævnet afholdes i Bellinge Idrætscenter,  
Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV. 

 

Tidspunkt: Lørdag den 16. november 2019 

Klasser: Der skydes i 3 klasser: compound, recurve og langbue. 

Skydeart: Face-2-Face matchskydning. 

  Stævnet bliver lidt dogmeagtigt. Der bruges ikke håndterminaler 
og skytterne forventes selv at skifte ansigt undervejs og være 
behjælpelige med resultatformidlingen samt holde sig ajour med 
banefordelingen fra match til match. Til gengæld vil der blive spillet 
lidt musik før hver match for at øge intensiteten. 

Rekorder: Der kan ikke sættes officielle rekorder til et Face-2-Face stævne. 
Desuden er det ikke hvert år at Bueskydning Danmark anerkender 
60 pile scoren, selvom WA regler for udstyr og afstand overholdes. 

Ansigter: Lodret trippel for alle compound og recurve. Fullface for langbue 

Afstand: 18m for alle. 

Præmier: Vandrepræmie til finalevinderne.  

Deltagerantal: Max 24 compound, max 18 recurve og max 12 langbue. 

Program: Kl. 09.00: Velkomst + TK. 
 Herefter 2 x prøvepile og første puljeskydning på i alt 60 pile. 

 Kl. 13.00: Anden puljeskydning på i alt 60 pile for de  
 bedste 12 compound, 12 recurve og 6 langbue. 

 Kl. 16 (sådan ca.) Finaler i hver klasse. 

Startafgift: 200kr pr skytte. 

Tilmelding:  Senest fredag den 25. oktober og ”først til mølle”.  
 Meget gerne klubvis til info@dennisbager.dk  

Betaling: Ved registreret tilmelding fremsendes en faktura, der betales med 
tydelig angivelse af fakturanummer.  

Spørgsmål: info@dennisbager.dk tlf 50165025 

Under dette stævne vil der blive fotograferet samt optaget video og lyd. Materialet vil udelukkende blive 
anvendt til at gøre stævnet mere åbent og forståeligt for offentligheden.  

Rent legalt betyder det: Ved at deltage i dette stævne, hvadenten det er som skytte, træner, tilskuer 
eller andet, giver De Deres samtykke til, at arrangøren kan optage, videregive og modtage billeder 
og video af Dem, uden at nogen parter kompenseres herfor. Arrangøren har ret til at offentliggøre 
optaget materiale selv eller gennem en tredjepart (f.eks. et produktionsselskab). Optagelsen forventes at 
være af en karakter, som ikke vil indeholde følsomme personoplysninger (som defineret i 
Databeskyttelsesforordningen).  
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Beskrivelse af hvordan Face-2-Face afvikles for  

Arcus Cup 2019. 

Vi vil holde os så tæt på det originale Hollandske koncept som muligt, dog med 

enkelte justeringer og moderniseringer, bl.a. set-skydning for recurve og langbue. 

Alle skytter inddeles på forhånd i puljer a 6 skytter i hver.  

Hver skytte skyder en match mod hver af de 5 andre skytter i puljen.  

Seedningen til puljerne foretages udfra tidligere års resultater. 

Hver match består af 12 pile og der skydes 3 piles serier med skydetid nedsat til 90 

sekunder.  

I hver match skydes der om 2 matchpoint; 2 ved vundet match, 1 til hver ved uafgjort 

og 0 ved tabt match. 

Recurve og langbue skyder sætskydning: 4 sæt a 3 pile. 2 sætpoint pr. sæt og der 

skydes alle 4 sæt. Højeste antal sætpoint vinder matchen og får 2 matchpoint. Ved 

uafgjort 4-4 gives der 1 matchpoint til hver skytte.  

Compound skyder fortløbende score på 12 pile i hver match. Højeste score vinder 

matchen og får 2 matchpoint. Ved uafgjort gives der 1 matchpoint til hver skytte.  

Når puljen er færdig har alle skytter herved skudt 60 pile og derved også et 60 piles 

resultat.  

Skydeform ved 24 compound, 18 recurve og 12 langbue skytter: 

Om formiddagen skyder 24 compound, 18 recurve og 12 langbueskytter. De skyder i 

hhv. 4 puljer compund, 3 puljer recurve og 2 puljer langbue. De 12 bedste 

compound, de 12 bedste recurve og de 6 bedste langbueskytter går videre til 

eftermiddagens skydning. Resten af skytterne er ude af konkurrencen. 

De 12 compoundskytter, som går videre til eftermiddagens skydning findes på 

følgende måde: De 2 bedste skytter i hver pulje, målt på matchpoint går direkte 

videre. Desuden går de 4 bedste lucky loosers videre på deres 60 piles point score, 

uanset hvor mange matchpoint de har. 

De 12 skytter rangeres nu udfra deres 60 piles score til ny puljeinddeling. 

De 12 recurveskytter, som går videre til eftermiddagens skydning findes på følgende 

måde: De 2 bedste skytter i hver pulje, målt på matchpoint går direkte videre. 

Desuden går de 6 bedste lucky loosers videre på deres 60 piles point score, uanset 

hvor mange matchpoint de har. 

De 12 skytter rangeres nu udfra deres 60 piles score til ny puljeinddeling. 

De 6 langbueskytter, som går videre til eftermiddagens skydning findes på følgende 

måde: De 2 bedste skytter i hver pulje, målt på matchpoint går direkte videre. 

Desuden går de 2 bedste lucky loosers videre på deres 60 piles point score, uanset 

hvor mange matchpoint de har. 

De 6 skytter rangeres nu udfra deres 60 piles score til ny puljeinddeling. 

 

 

  



Der skydes skiftevis AB - CD om formiddagen og kun AB om eftermiddagen.  

Af hensyn til pladsen i hallen, så skydes der 2 matcher af gangen på hver måtte.  

Det gøres således AB skyder deres match på venstre halvdel af måtten og CD 

skyder deres match på højre halvdel af måtten.  

Man må altså være indstillet på at ”stå lidt skråt for sit ansigt i nogle matcher.  

Om eftermiddagen er der således 12 compoundskytter, 12 recurveskytter fordelt på 2 

puljer (med 6 skytter i hver pulje) samt 6 langbueskytter i 1 pulje. Systemet fra 

formiddagen gentages og der sluttes af med en finale for hver buetype. 

Finaledeltagerne er puljevinderne på matchpoint. I tilfælde af lighed på matchpoint i 

puljen om at komme i finalen, tæller pointscoren fra eftermiddagen. Er dette også 

ens, skydes der shoot off om finalepladserne. 

Ved pointlighed om at komme videre fra formiddagen: 

Ved lighed på matchpoint, i en pulje, om at gå videre fra formiddagen, så vinder 

skytten med højeste 60 pile score. Er dette stadig lige, så skydes der shoot off. 

Ved lighed på 60 piles scoren blandt lucky loosers om at gå videre skydes der shoot 

off (matchpoint bruges ikke). 

 

Skytternes inddeling i puljer og deres videre færd til næste pulje: 

 
Formiddagens puljeinddeling 

           

Pulje A  Pulje B  Pulje C  Pulje D 

Seednings Pulje  Seednings Pulje  Seednings Pulje  Seednings Pulje 

placering seedning  placering seedning  placering seedning  placering Seedning 

1 1   4 1  3 1  2 1 

8 2   5 2  6 2  7 2 

9 3   12 3  11 3  10 3 

16 4   13 4  14 4  15 4 

17 5   20 5  19 5  18 5 

24 6   21 6  22 6  23 6 

           

           

   Eftermiddagens puljeinddeling    

           

   Pulje AA  Pulje BB    

   Seednings Pulje  Seednings Pulje    

   

Placering 
udfra 60 

pile scoren seedning  

Placering 
udfra 60 

pile scoren seedning    

   1 1  2 1    

   4 2  3 2    

   5 3  6 3    

   8 4  7 4    

   9 5  10 5    

   12 6  11 6    

 


