Inbjudan
till

Tusenpoängaren år 2017-2018
Ringamåla Skytteförening har nöjet att inbjuda till
28:e årgången av Tusenpoängaren
I år har vi valt att göra lite ändringar i tävlingsupplägget.
Vi har två stora nyheter, första nyheten är att den
stående klassen är öppen att skjuta under hela tävlingsperioden
samt på valfri skjutbana.
Alla deltagare i den stående klassen tävlar om att vinna presentkorten.
Den andra stora nyheten är
att vi valt att plocka bort vandringspriset i den sittande klassen.
Vandringspriset är utbytt mot presentkort till de tre bästa skyttarna.
Därutöver kommer det att lottas ut ett antal presentkort från Sportec AB
bland de tävlingsdeltagare som inte nått pallplats i tävlingen.

Omfattning:

Skjuts som hemmabanetävling under perioden 10/11 2017 till 31/1 2018

Klasser:

Stående: Endast en stående klass
Sittande: En klass oavsett ålder. Valfri sittande ställning med rem eller stöd.

Antal skott:

100 stycken tävlingsskott under en tid av 2 h (sitt) och 2h och15 m (stå)

Priser:

Samtliga skyttar erhåller ett handgraverat champagneglas med
tävlingens- och skyttens namn, datum och poäng ingraverat
Första, andra och tredje bästa skytten i respektive klass, vinner varsitt presentkort
från Sportec AB. Därtill kommer utlottningspriser bland övriga skyttar.

Resultat:

Resultaten rapporteras i bifogad blankett "Resultatredovisning" (Excel fil).
Blanketten fungerar också som anmälan, underlag för faktura på startavgiften,
samt underlag för gravering av glasen.
För att underlätta för oss och för att gravering av namn skall bli korrekt
ber vi er fylla i bifoga Excel fil .
Skicka in den i formatet Excel (inte PDF eller andra format) .
Blanketten skickas till tusen@rskf.se
OBS! Om ni inte fått fakturan, inom en vecka, kontakta RSKF.

Särskiljning:

Samtliga tavlor ska signeras av skjutledaren
De högsta resultaten kommer att kallas in för granskning.
Skyttar som uppnått 1000 poäng sänder in tavlorna (remsor) eller
resultatrapport (elektronisk). Ska vara signerad+namnförtydligan av
tävlingsledningen.
Skickas till:
Ringamåla Skytteförening
c/o Jenny Engborg
Dovrevägen 6
376 36 SVÄNGSTA
Papperstavlor
BS tavlorna får INTE vara decimaltolkade när de inkommer till
tävlingsledningen utan skall tolkas utan decimaler och vara signerad av
ansvarig skjutledare.
Ringamåla Skf´s tävlingsledning utför decimaltolkningen
Tavlor och remsor skall vara signerade över centrum "10an" på
baksidan innan skjutningen påbörjas.
Elektroniska tavlor
För föreningar som skjuter på elektronik skall skytt som uppnått
resultatet 1000 poäng sända in decimaltolkad utskrift, utskriften ska
undertecknas av skjutledare samt en styrelseledamot i föreningen.

Avgift:

170 kronor per skytt
Betalning sker mot faktura, efter inrapporterat resultat.
Märk er betalning med fakturanummer.
OBS! Om ni inte fått fakturan, inom en vecka, kontakta RSKF.

Anmälan:

Anmälan tas upp klubbvis på bifogad "Resultatredovisning"
Skickas till tusen@rskf.se
Var noga med att stava namnen rätt (Graveras på glasen)

