INBJUDAN
VM i yxkastning 2019.
Plats:
Hällefors herrgård, Tävlingsplats
Klasser:
Damer, herrar och juniorer (födda 2002 och senare).
Juniorer under 14 år ska ha en målmans tillstånd på papper för att vara godkänd att kasta.
Kvaltävling fredag 9/8
Rak tävling 24 kast (3x6 + 1x6).
Till finaler bäste herre och dam från varje land samt ytterligare 30 herrar och 20 damer enligt
kvalresultatet samt alla juniorer.
Finaler lördag 10/8
Indv. finaler
Omgång 1 grundomgång 18 kast de 24 främsta går till omgång 2 poängen med.
Omgång 2 kvartsfinal 6 kast de 12 främsta går till omgång 3 semifinal poängen med.
omgång 3 semifinal 6 kast de 6 främsta går till final.
final 12 kast poäng från 0.
Lagtävlingar söndag 11/8
Landslag eller klubblag, 3 lagmedlemmar per lag.
Damer och herrar, mixade lag tävlar i herrklass.
Kvaltävling 18 kast per lagmedlem. (54 kast per lag) Till semifinal de 12 främsta lagen går till
omgång 2 poängen med.
Omgång 2 semifinal 6 kast per lagmedlem de 6 främsta lagen till final.
Final varje lag medlem kastar 2 kast (6 kast per lag) poäng från 0. Lag med lägst poäng
lämnar tävlingen. Samma förfarande tills ett lag står som segrare.

Förbehåll
Ovanstående antal kast och antal till nästa omgångar kan komma att ändras beroende på
antalet anmälda.
Anmälan
Ska ske på bifogad anmälningsblankett avseende start i tävlingarna samt arrangörens
måltider.
Anmälningsavgift för VM tävlande är 500sek. Juniorer 250sek
matkuponger och kamratmåltid betalas också i förväg så de vet hur mycket mat de ska göra.
Avgifterna betalas in till Swedbank BG 452-1381 senast 31-maj anmälan blir giltig först när
avgifterna kommit arrangören tillhanda. Kom ihåg att skriva namn på betalningen till
förbundet.
Internationella kastare kan använda Paypal som Daniel Hedberg skickar faktura till de
tävlande, via email.
Yxor
Yxorna kommer att kontrolleras att de håller sig inom regelverket.
Undantag för Juniorer, då gäller 1.1kilo yxa och ca 61cm långt skaftlängd.
Vissa modifieringar på yxeggen kommer att undersökas extra noggrant, så som dubbeleggs
motverkning.
Godkända yxor kommer att få en klisterlapp på sig om man ev ska kasta med flera yxor
måste dem också vara klistrad, det kommer bara att godkännas yxor på fredagen.
Vi som kontrollerar yxorna kommer inte att göra någon påverkan på bladen t.ex att kapa
bort några mm på eggbredd, är eggbredden för lång får den tävlande fixa det själv, alt fixa en
annan yxa att kasta med som är godkänd.
Yxa
Eggbredd
Yxmidjan
Yxform
Vikt
Skaftlängd

max 152,4 mm båda eggarna lika (symmetriska).
max 65 mm.
linjen eggspets-yxögat skall vara inåtböjd.
minst 1134 g.
minst 610 mm. För juniorer kan vikt och skaftlängd underskridas.

Alkohol/droger
Påverkade tävlande nekas start. Nolltolerans enligt Svenska yxkastarförbundets regler.
Boende
Skickas förfrågan till Mats på Hällefors Herrgård på email. mats@helleforsherrgard.se
Det finns BnB,Hotel,camping,stugor,tältplatser.

INVITATION
World Championships in Doublebit Axe throwing 2019.
Location:
Hällefors herrgård Sweden, location
Competitor classes:
Ladies, Men and Juniors (born 2002 and later).
Juniorer under 14 years must have a paper that is sign by the parent that say they are allowed to
compete at the competition.

Qualification round, Friday 9/8
24 Throws all thows are counted (3x6 + 1x6).
The best man and woman from every country is qualifed to the final day and there is
additional 30 men and 20 ladies to the finals. All Juniors go to the finals on Saturday.
Finals Saturday 10/8
Individual finals
Heat 1 qualification round 18 throws, the 24 best goes to heat 2 the points follow.
Heat 2 quaterfinal 6 throws the 12 best goes to heat 3, semifinal points follow.
Heat 3 semifinal 6 throws the 6 best goes to the final.
Heat 4 final round is 12 throws the point starts from 0.
Team competition, Sunday 11/8
Country team och clubteam, with 3 members in 1 team.
Competitor classes:
Ladies and men, mixed team competes in the men´s class.

Heat 1: Qualification round 18 throws per team member. (54 throws per team) The best 12
teams goes to the next round, the pionts follow to heat 2.
Heat 2: Semifinal 6 throws per team member, the best 6 teams goes to the final round.

Final round: 2 throws per team member (6 throws per team) points are from 0.
After every round the team with the least points are out of the competition.
This will go on until we have a world champion team.
Notice
The number of throws and people that goes to the next rounds can change depending on
how many thrower that are comes to the world Championships.
Registration for the competition are in the registration form are you sending to
Daniel Hedberg with mail to. Hebbe82@outlook.com it is the same with the food tickets and
the competition meal on saturday evening.
Registration fee for the Worldchampionship is 500 SEK/ adult. Juniors price is 250 SEK.
Daniel will send u a invoice from paypal with what u have order number of competitors and
how many food tickets you need and the competition meal. You can see the price on the
registration form.
U need to pay the invoice at the latest of 31 may, for your competiton fee to be approved.
The Axes
The axes are going to be checked by the staff on friday morning before the competion starts
to get a approved sticker. Ig u use more axes u need to get them approved also.
The juniors axes can have the ax weighs at 1.1 kilo and about 61 cm long handle.
Some modifications to the axhead will be investigated thoroughly, so there is no danger for
the axe to break or another moddifications that prevent the ax from overrotation.
We who are doing the controls of the axe will not do any work on the axe for it to be
approved, only the owner of the axe are doing that, if the owner dont want to fix his axe he
or she need to throw with an approved axe.
Axe measurements
Blade width
max 152,4 mm both blades alike (symmetrical).
Blade waist
max 65 mm.
Weight
minimum 1134 g.
Handle length minimum 610 mm. for juniors can weight and handle lenght undershot.
Accommodations
Send request to Mats at Hällefors Herrgård on email. mats@helleforsherrgard.se
There is BnB, Hotel, Camping, Cottages and Tents.
Alcohol/drugs under influence
competetors under influence of alcohol/drugs dont compete. Zero tolerance according to the
Swedish axthrowing association.

