INBJUDAN OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR LUFTGEVÄRSSERIEN 2018-2019

Upplands skyttesportförbund inbjuder härmed till Hemmabaneserien LG 2018- 19
Deltagare:

Sittande skytte…
Lmini
L11
L13
L15rem
L15-17 Sim
LFsi
Sen si
Veteranklasser…
L45si
L65si
Stående skytte…
LJUN
L17
LF
L45
L65
L2, L3, L4 & L Elit

Skytt född 2008- & framåt
Skytt född 2007- 2006
Skytt född 2005- 2004
Skytt född 2003- 2002
Skytt född 2003-1999
Förälder/nybörjare som EJ tävlingsskjuter
Skytt född 1997- 1972 (Tävlingsskjuter/Licens)

20 skott
40 skott
40 skott
40 skott
40 skott
40 skott
40 skott

Skytt född från år -1973
Skytt född från år -1953

40 skott
40 skott

Skytt född 2005-2002
Skytt född 2001-1999
Förälder/nybörjare som ej tävlingsskjutit
Skytt född -1973
Skytt född -1953
Skytt som tidigare tävlat se Skytteregelboken

40 skott
40 skott
20 skott
20 skott
20 skott
40 skott

Enligt skytteregelboken: Veteraner som skjuter sittande m remstöd får använda skyttejacka, sittande m kuddstöd skjuter
utan skyttejacka.

Skytt får dubbelstarta (obs!100 kr/start), skytt kan delta i både sittande & stående.
Vid få skyttar i en del klasser, kan en sammanslagning komma att ske… ex 15rem -15-17sim

Tider:

Omgång 1
Omgång 3
Omgång 5

Utförande:

Skjutningen genomföras på remsor eller elektronik - Inga kontroll-lappar sänds ut!
Stickkontroller kan komma att göras under tävlingens gång!
Ansvariga i föreningarna ser till att remsor/skjutkort finns med namn/klass/resultat
Skjuts serierna om 10 skott rapporteras resultatet in i rutorna 1.3.5.7.
Skjuts serierna om 5 skott rapporteras resultatet in i varje ruta

Sista tävlingsdag 2018-11-04
Sista tävlingsdag 2019-01-04
Sista tävlingsdag 2019-03-01

Omgång 2
Omgång 4

Sista tävlingsdag
Sista tävlingsdag

2018-12-04
2019-02-01

Skytt i klass L15 och högre, skall uppge Gevärsskyttekortsnummer vid anmälan, har era skyttar ej hunnit
tagit kortet tag kontakt med oss ansvariga för serien.
Den klass som Skytten börjat i vid tävlingens början (1 oktober 2018) gäller för hela serien och vid
Finalskjutning.
Tävlingsform:

Individuellt tävlas klassvis, som slutresultat räknas de 4 bästa serierna av 5, särskiljning varje omgång enligt
Skytteregelboken. Vid lika slutpoäng räknas 5:e omgångsresultat först, om dessa är lika räknas 4:e osv.
För Decimaltolkning kan omgångar komma att begäras in.

Lagtävling:

Lagtävlingen är indelad i 3 grupper enligt följande, fri lagsammansättning enligt klassindelning nedan:
Junior si
3-manna-lag
L11,13, L15rem, L15-17si
Senior-Veteran si 3-manna-lag
Senior si, L45si- L65si
Senior-Junior stå 3-manna-lag
LJUN – L17 samt L2- LELIT.

Finalen:

För att ha möjlighet att delta i finalen ska skytten ha deltagit vid 4 av 5 deltävlingar, ca 50% kallas till finalen.
Finalen skjuts i Bälinge prel. 30 Mars 2019 - vg se tävlingskalendern.

Deltagaravgift:

Individuellt 100kr/start, Lagavgift 100kr /lag.
Avgifter betalas till Bälinge-Jumkil skf BG 5179 - 3081 med anmälan, senast 2018-12-04.
Efteranmälan av enstaka skyttar till den individuella tävlingen, får ske, dock senast 2018-12-04.
Priser individuellt och i lagtävlingen samt på finalen. Bästa förening erhåller hederspris o en check.

ANMÄLAN/ RESULTAT sändes via e-mail: camilla.gryden@gmail.com
Frågor kontakta:
Camilla Grydén 073 61 34 587, Torvald Andersson 072 50 50 842
Vaksala skf och Bälinge-Jumkil skf
Upplands skyttesportförbund

