Helsingborgs skyttesällskap inbjuder härmed Skånes
gevärsskyttar till
2016 års
Skåneserie på 50 m
Halvmatch och 60 skott liggande.
Tävlingsregler:
Tävlingen omfattar 5 omgångar, en omgång per månad under tiden maj till
september 2015.
Halvmatch, 20 skott i varje ställning, enligt gällande sportskyttereglemente.
60 skott liggande, enligt gällande sportskyttereglemente. Nationell grundomgång
ställningar enligt nationella regler Alla skjuter med remstöd.
Tävlingen skall skjutas under övervakning av kontrollant, på föreningens ordinarie
tränings- eller tävlingstider, eller på officiella sportskyttetävlingar. Obs! Alla resultat
ska redovisas med heltal, dvs inga decimaler!
Tävlingen skjuts på papptavla eller elektronik. Tavlor eller utskrift från elektronik
sparas för att kunna skickas in för kontroll. Tavlor eller utskrifter ska vara
påskrivna av kontrollant. När tävlingen skjuts på officiell sportskyttetävling
meddelar man skjutledaren före start samt ser till att få påskriven utskrift av
densamme efter skjutning. Om man skjuter 3x40 så skall de 20 första skotten i
varje ställning användas i halvmatchen.
Tävlingen får inte skjutas inomhus.
Lag: Föranmält 3-mannalag + 1 reserv
Divisionsindelning: Divisionsindelning sker med hänsyn till föregående års
resultat. Nya lag placeras i de lägsta divisionerna.
Klassindelning: Elit, Sen, Dam, JA t.o.m. 20 år, JB t.o.m. 17 år, JC t.o.m. 15 år,
OY45 och OÄ 55.
Resultatredovisning: Resultaten för varje omgång skall insändas via mail eller post
och vara poststämplat senast den 3:e i nästkommande månad. Resultat ej inkomna
i tid noteras för 0 poäng!
Priser: Medaljer utdelas i juniorklasserna samt till segrande lag i resp. division
(fördelning enligt DM-regler).
Anmälningsavgifter:
Lag
75 kr
Individuellt alla klasser
50 kr
Avgiften sätts in på Bank Giro 132-3781 Helsingborgs skyttesällskap.
Märk med ”Skåneserien” och förening.
Anmälan insändes till:
Magnus Jansen
Grindögatan 123
257 32 Rydebäck
Magnus.jansen@sigmaconnectivity.se
Anmälan insändes senast 1 maj.
Divisionsindelning samt lottning av matcher kommer att översändas så fort som
möjligt efter anmälningstidens slut.
Frågor? Maila eller ring gärna på tfn: 070-5865492 Magnus.

