GE CUP
Åkarps sportskyttar inbjuder till
luftgevärstävling sittande 10 m. Söndagen den 29 mars 2015
Tävlingen är en cuptävling med lag bestående av 2 skyttar från valfria
föreningar eller från samma förening.
För att få deltaga skall skytten fylla 21 år eller mer genomförandeåret.
Alla skjuter omg 1. 20 Skott med decimaltolkning TID 30 Min, inklusive
provskott.
Därefter lottas lagen mot varandra så att man får kvar 32 . 16 eller 8 lag
Beroende på antal starter. Förlorande lag åker ut.
Ny lottning enligt cupmodell
16 lag 1-16, 8-9, 5-12, 4-13, 3-14, 6-11, 7-10, 2-15
8 lag 1-8, 4-5, 3-6, 2-8
Omg 2 20 Skott decimaltolkning. 30 Min. Hälften av lagen åker ut.
Så skjuter man tills endast 8 lag återstår.
Dessa möts i en kvartsfinal varav 4 lag åker ut. 20 skott decimaltolkning 30 min
Semifinal med 4 lag. Lagen skjuter en finalskjutning 10 skott (5 skott i serie
(4 min), 5 skott för skott (30 sek/skott). Provskott 4 min
Final. 2 lag skjuter om plats 1 och 2 , 2 lag skjuter om plats 3 och 4.
Finalskjutning enl tidigare.
Lagsammansättning 2 Skyttar från valfria föreningar. Föranmält
Skytten skall vara minst Senior =fylla 21 År 2014

PRISER 1:A
1000 KR
2:A
500 KR
3:A
250 KR
4:A
200 KR
Vid många starter även utlottningspriser till utslagna lag.

Skjutplats:

Åkarps lokaler i källaren på Harakärrsgården Åkarp
Obs vid stort deltagarantal kan skjutplatsen flyttas
Reservplats Trelleborg

Anmälan:

senast fredag 13/3 2015 (Behövs för att bestämma plats)
Uppge även ett lagnamn, ej för långt
greger.ellberg@swipnet.se
073 – 445 80 26 070 -995 75 89

Frågor

Avgifter:

100 kr / lag. Betalas på plats
eller PG 39887-5 Åkarps sps

Skjuttider:

1:a skjutlaget startar kl 09.00 sen 35 min mellan
skjutlagen.

Skjutklass:

En skjutklass 21 år och äldre, Ingen skjutjacka tillåten

Live visning:

www.skytteonline.se
Tävlingen skjuts på elektronik SIUS

Regler:

Enl Nationella reglementet.

Servering:

kommer att finnas

Obs om denna tävling slår väl ut så kan man även öppna upp för stående och
eventuellt övriga sittandeklasser vid nästa års tävling.

Åkarps sportskyttar hälsar er varmt välkomna

