Korthållstävling i Svedala. Tävlingen
anordnas pingstdagen, 2015-05-24.
Tävlingsprogram Liggande
Liggande 30 skott (heltal) under en
tid av 35 min inkl provskott.
Klassindelning liggande
KL11
födda 04 eller senare
KL13
födda 02 och 03
KL15
födda 00 och 01
Junior B
födda 98 och 99
Junior A
födda 95-97
Senior
födda 61-94
KL55
födda 51-60
KL65
födda 46-50
KL70
födda 41-45
KL75
födda 40 och tidigare

Tävlingsprogram Ställning
Ställningsserie 3x10 skott (heltal) under
en tid av 60 min inkl provskott inför varje
ställning. KxLxS, dvs enligt den nya
skjutföljden i sportskytte.
Klassindelning ställning
Junior
födda 95 eller senare
Senior
födda 71-94
Veteran
födda 70 och tidigare

Final för de tio bästa oavsett klass.
Final startar från noll.

Final för de tio bästa oavsett klass. Final
startar från noll.

Final Liggande, 15 tävlingsskott
(decimaler):
o Fritt antal provskott under 5
minuter.
o 2x5 skott. Tid 5min/serie.
Efter 10 skott elimineras de 4
lägsta resultaten.
o 5 enkelskott, tid per skott 30
sekunder. Lägsta resultat
elimineras efter varje skott.

Final Ställning, 15 tävlingskott
(decimaler):
o Fritt antal provskott under 5 minuter.
o 5 skott knä under 5 minuter.
o 5 skott liggande under 5minuter. Efter
knä och liggande elimineras de fyra
lägsta resultaten.
o 5 enkelskott i stående, tid per skott 60
sekunder. Lägsta resultat elimineras
efter varje skott.

Tävlingsplats
Skjutbanan Bjeret (Svedala). Vägvisning finns.
Övrigt
• Tävlingen genomförs på Sius Ascor.
• Dubbelstart möjlig för deltagande i liggande- och ställningstävling.
• Upprop sker 10 minuter innan utsatt skjuttid.
• Föreningslagtävling med 3-mannalag oavsett klasstillhörighet. Obegränsat
antal lag per förening. (Lagtävling endast i liggande)
• Enklare servering finns.
• Startavg: 80kr/start eller lag.
Anmälan skickas till:
Tom Nordquist
Malvagatan 6
233 37 SVEDALA
tom_nordquist@yahoo.se

Frågor:
Tom Nordquist
040-403427 eller 0736-441121
Bo Nordquist
040-403808

All info ni behöver finns även på vår hemsida:
http://www.idrottonline.se/svedala/svedala-borringesf-sportskytte
Anmälan, gärna via email, skall vara oss tillhanda senast 2015-05-18. I samband
med anmälan skall startavgifter sättas in på föreningens BG 719-4368.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna.

SVEDALA-BÖRRINGE SKYTTEFÖRENING

