Inbjudan Upplandsträffen 2020
Söndagen den 14 juni på Snedens skyttecentrum Enköping och
Ekebyboda skyttecentrum i uppsala
Plats:

Vistartar på Enköpings skyttecentrum Sneden avslutar i Uppsala Ekebyboda

Arrangör:

Uppsala Skyttekrets och Enköpings skyttekrets
Med rätt att delta
Alla klasser enligt skytteregelboken
Samtliga skjuter på 300m. klass GL15 med stöd

Anmälan
På tävlingsplatsen Enköping skyttecentrum och Ekebyboda skyttecentrum
tid mellan kl 08,30 och 12,00.

Nytt för i år är att man kan starta på bägge skjutplatserna och skjuter respektive
skjutprogram programmet färdigt. Sedan åker till nästa och och skjuter det. Finns inga
skjutlag man får gå in och skjuta skjutprogrammet efter hand själv följer övriga. På det
sättet kan man ligga på olika ställen i programmet, när man är klar så åker man vidare till
nästa. Vi provar detta för att se om det inte kan bli lika lång skjutdag och inte så länga
tider att vänta för skyttarna. På grund av Corona så kommer vi använda varannan bana
för att kunna hålla avstånd.

Avgifter

Individuellt för klass GL 15, GL17,G1, 65Loch 80L 60kr
Övriga klasser 120kr på varje skjut plats.

Omfattning Program

Enköping
1. 5st provskott tid 3 min
2. 5ligg tid 3min, 5st ligg 3 min och ställnings 3knä 2 stå 3 min. Veteraner
skjuter 5 Ligg 3min, 5 ligg 3 min, ställning 5 knä 3min
3. 5 min vila
4. Serie 5 st ligg 3 min , ställnings serie 3 knä 2 stå 3 min. Veteraner skjuter
5st ligg 3 min och 5st knä 3min . Liggklasser följer veteranernas skjuttider o
skjuter tom omg4.

5. 5min vila

6. Två finaler NM finaler 5st ligg 3 min, 5st knä 3min och 5 stå tid 5min.
Veteran final 5st ligg tid 3 min 5st knä tid 3min och 5st knä tid 3min.
7. Omg 4 och 6 Föregås med 3st prov valfri ställning tid 2 min

Uppsala
1. 5st provskott, tid 3 minuter
2. Dubbelserie 5 st Ligg1,5 min, 3 knä 2 stå tid 3 min. och 5st Ligg 1,5 min
och3 knä 2 st stå tid 3min. Veteraner skjuter 5 st Ligg tid 2,5 min, 5 st knä
tid 3 min, 5st ligg tid 2,5 min, 5st knä tid 3 min. Liggskyttar följer
veteraners skjuttider.
3. 5 minuter vila
4. Grundlag 3stå+3kna+4ligg tid 5min. Veteraner skjuter 3st knä+3st knä+4st
ligg tid 5min. Liggskyttar skjuter omgång ett till fyra och här och följer tider
per serie för veteraner.
5. Två Finaler NM 5st knä-5st 3 min stå ett i taget tid 1 min. Knä final 5st knä
tid 3 min och 5st knä ett i tagettid 1 min.
Omg. 4 och 5 förgås med tre st prov valfri ställning
Priser
Resultat sammanställs från respektive tävling och Penningpriser till vinnare
och per klass skickas till respektive skytt efter tävling

Vi har ingen Servering på grund av Corona. Varje skytt tar med sig sin egen
förtäring. Vi använder oss av varannan bana för att vi ska kunna hålla avstånd från varandra.

Förfrågningar
Bengt Myrberg 073-0945759
Sören Fredriksson 072-5035454

