INBJUDAN OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER TILL LUFTGEVÄRSSERIEN 2014-2015
Bro-Låssa skytteförening inbjuder till 2014-2015 års Serietävling med Luftgevär på Hemmabana
Deltagare:

Deltagare i tävlingen är skyttar i ungdomsskytte- och skytteföreningar/gillen samt föräldrar som aldrig skjutit:
Klass LJUN stå
Födelseår
Klass L13
Födelseår
Klass L11
Födelseår
Klass L9
Födelseår
Klass SM14-24
Födelseår
Klass SM25-50
Födelseår
Klass SM50+
Födelseår
Klass Rem14-54 Födelseår
Klass Rem 55+
Födelseår
Klass L1, L2, L3, L4, & LElit

1995-och senare
Stående
2002-2003
Sittande m stöd
2004-2005
Sittande m stöd
2006- och senare
Sittande m stöd
1991-2001
Sittande m stöd
1965-1990
Sittande m stöd
1964 och tidigare
Sittande m stöd
1961-2001
Sittande m Rem
1960 och tidigare
Sittande m Rem
skjuter 40 skott stående.

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

Skytt får dubbelanmälas i annan klass och skjuta annat program
Tider:

Omgång 1
Omgång 3
Omgång 5

Utförande:

Skjutningen bör om möjligt genomföras på Remsor. Inga kontroll-lappar utsänds.
Föreningen skriver själva på namn, klass, förening, omgång och tavelnummer. Skjutet resultat skrivs på tavlan.
Tavlorna skjuts i nummerordning med lägsta numret först och högsta numret sist.
Skytt i klass L15r och högre, skall redovisa Gevärsskyttekortsnummer vid sitt namn i samma ruta.
Skytts klass, som gäller 1 oktober 2014, gäller för hela serien inkl. 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. Vid lika efter
full serie DECIMALTOLKAS HELA SERIEN.

Lagtävling:

Lagtävlingen är indelad i 3 grupper enligt följande:
Klass Stå
3-manna-lag
Fri Lagsammansättning LJUN stå-L1-L2-L3-L4-LELIT
Klass Rem
2-manna-lag
Fri Lagsammansättning Rem55+ samt Rem14-54
Klass Sitt
3-manna-lag
Fri Lagsammansättning L13 + L11 + L9

Sista tävlingsdag 2014-11-14
Sista tävlingsdag 2014-12-31
Sista tävlingsdag 201-02-22

Omgång 2
Omgång 4

Sista tävlingsdag
Sista tävlingsdag

2014-11-30
2015-01-31

Obegränsat antal lag får anmälas, om föreningen har flera lag i samma grupp, numreras lagen.
Vid lika slutpoäng räknas 5:e omgångsresultat först, om dessa är lika räknas 4:e osv .

>>>>>>>>>>>>>>>

Försändelse med resultatsammanställningar
Magnus Hurulund
skall vara poststämplade senast 2:a vardagen
Långgatan 10 B
i månaden efter respektive tävlingsmånad.
745 34 ENKÖPING
Resultat kan även sändas med Email: magnus.hurulund@lrfkonsult.se
Resultat kan även faxas till: 0171 – 218 67
För sent inkommet material, anses ej inkommet alls och kommer ej med i resultatlistorna.
Tavlorna skall förvaras hos föreningen tills slutliga resultatlistan har kommit ut (beräknas vara ute 2015-03-21).
Stickprovskontroller kommer att göras. Obligatorisk kontroll vid full poäng samt lika resultat bland de fem bästa
i varje klass. Tavelremsorna tolkas i tolkmaskin

Priser:

Priser utdelas såväl i den individuella som i lagtävlingen.

Finaltävlingen:

De bästa i varje klass från Hemmabaneserien ( de 4 bästa omgångsresultaten ) dock ej mer än
50 % av deltagarna i varje klass, kallas till Finaltävling våren 2015, preliminärt 21 Mars, 30 skott + provskott.

Anmälan:

Anmälan sker i samband med inskickning av omgång 1: Magnus Hurulund, adress se ovan
Efteranmälan av enstaka skyttar till den individuella tävlingen, får ske, dock senast 2014-11-17.

Avgifter:

Individuellt 100:- / start
Lagavgift per lag 100:- / lag
Avgifterna skall inbetalas till Bro-Låssa skf, Bankgiro : 5285-0864 senast 2014-11-16.
Är avgifterna ej betalda 2014-12-07, blir skyttarna raderade från resultatlistan.

Övrigt:
Resultat mm

Upplysningar om tävlingen m.m. lämnas av
http://www.upplandsskytte.se/gevar

Magnus Hurulund

076-01 66 981

