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Statuter och klassindelningar vid GAF:s
Vandringspriser och KM.
KM – Jaktstig:
KM skjuts i samband med att vi plockar ihop jaktstigen från tävlingen Gyttorp cup dagen innan.
Omskjutning tillämpas på ett i förväg bestämt skiljemål för att sära de för dagen 3 främsta skyttarna (oavsett klass).
Skiljemålet skjuts, om så fordras, 2 gånger, har ändock ej skyttarna särats så tillämpas hagelräkning från och med 3:e gången. Skytt med sammanlagt flest hagelträffar på 2 skott utses som
segrare.

Majstånkan – nationell skeet:
Omfattning: 100 duvor + final för de 6 bästa skyttarna. Priset blir ständig egendom efter fyra
inteckningar, vilka ej behöver komma i årsföljd. Vid lika resultat vidtar särskjutning (hel serie) om
förstaplatsen. Härefter sker "sudden death", platta för platta tills segrare korats. Övriga med lika
resultat skiljs genom att skytt med bäst sistaserie premieras.

Enligt beslut från styrelsemöte 2005-03-29 tas en startavgift på 20:- ut vid nedanstående klubbtävlingar.

Alf Nilssons minne:
Omfattning: 75 duvor fördelade på 1 serie vardera i grenarna nationell skeet, nordisk trap och
sporting. Segraren erhåller inteckning i vandringspriset som förvaras på utsedd plats i klubblokalen. Gravyren bekostas av GAF:s Jaktskytteklubb och skall bestå av årtal och namn på den
segrande skytten. Vandringspriset är föreningens egendom och kan ej erövras, dock skall följepriser utdelas till de 3 främsta skyttarna.
Tävlingen genomförs i ordningen: Nationell skeet – trap – sporting, det sportingprogram som
skall användas lottas fram innan tävlingens start. Vid lika slutresultat vidtar omskjutning om de 3
första platserna. Omskjutning sker i sporting där nytt program lottas fram för varje omgång tills
segrare korats, i övrigt skiljs skyttar med lika resultat åt av att skytt med högst resultat i ordningen: sporting – trap – skeet premieras.

Dagges special VPR:
Skjuts som modifierad trap (Dagges special), dvs. skeetbanans plattor används för att skjuta två
duvor per station där första bommen går om. Duvorna skall kastas med en slumpmässig förändring i såväl horisontell som vertikal riktning.
Tävlingen går över 1 x 15 duvor + 1 x 30 duvor där det i andra serien endast skjuts dubbleér (2
på varje station) där variationen i vertikal riktning på duvorna kopplats från. Vid lika resultat vidtar "särskjutning sudden death" med start på platta 1 på enkelduvor.
För att erhålla priset för alltid, krävs 4 inteckningar vilka dock ej får komma i årsföljd.

Comforts vandringspris – skeet:
Tävlingen går över 75 duvor. Skyttar i klass A skjuter 25 skottserier i olympisk skeet. Klass B
skjuter 25 skottserier i nationell skeet. Jägarklass skjuter 3 stycken 15 skottserier. Veteraner
och juniorer väljer själva något av ovanstående alternativ. Duvor i 25 skottserier värderas med 3
poäng och i 15 skottserierna med 5 poäng. Maximalpoäng = 225. Vid lika resultat vidtar "särskjutning hel serie" tills segrare korats. För att erhålla priset för alltid, fordras 5 inteckningar.

Eget klubbmästerskap – nordisk trap:
50 duvor. Anmälan mellan 17.00-18.30 på i förväg beslutad träningskväll. Omskjutning, platta
för platta vid lika resultat, om de tre första platserna.

Eget klubbmästerskap – skeet:
50 duvor med klassindelning. Anmälan mellan 17.00-18.30 på i förväg beslutad träningskväll.
Omskjutning, platta för platta i nationell skeet och 15 skottklassen, sudden death på platta
4 i A-klassen vid lika resultat, om de tre första platserna i varje klass.

Eget klubbmästerskap – sporting:
75 duvor. 3 olika program skall användas och lottas fram innan tävlingens start. Omskjutning,
hel serie på det sista programmet vid lika resultat, om de tre första platserna.

SvSF:s klubbmästerskap – nordisk trap:
50 duvor. Anmälan mellan 17.00-18.30 på i förväg beslutad träningskväll. Omskjutning, platta
för platta vid lika resultat, om de tre första platserna.

SvSF:s klubbmästerskap – skeet:
Omfattning: 75 duvor. Vid lika resultat sker omskjutning, hel serie, om de tre första placeringarna.

KM – älgbana:
3 vanliga serier, maxpoäng = 60. Vid lika resultat skiljs skyttar i första hand på flest
5-1:or om de ändå inte kan skiljas så räknas flest 5:or, 4:or osv.
Klasser: Senior, junior, dam.

Klassindelning – skeet:
A-klass
B-klass
Jägarklass
Veteranklass
Juniorklass

Skytt som erövrat märke F i guld
Skytt som erövrat märke F i silver eller brons
Nybörjare
Från och med 60 år
Till och med 20 år

Klubbmästerskap – kombinerat jaktskytte:
Älg: 8 lopp löpande älg, varav de första 6 är enkelskott och de 2 sista dubbelskott.
Rådjur: 10 långsamma lopp
Nationell skeet: 25 skott á 2 poäng
Nordisk trap: 25 skott á 2 poäng
Sammanlagd summa
Valfri kaliber råder på allt skytte.

50 poäng
50
50
50
200 poäng

Undantag: Skyttar i junior, veteran samt jägarklass får, om de så önskar, skjuta enkelskott på
de sista älglöpen.
Särskiljning: På Klubbmästerskap tillämpas särskjutning, full omgång, om platserna 1-3.
För platserna 4 och nedåt särskiljs skyttarna efter bästa resultat i ordningen: älg, rådjur, nationell skeet samt nordisk trap.

