INBJUDAN TILL
SKÅNE OPEN
HEMMABANTÄVLING PÅ LUFTGEVÄR 2015-16
SAMT
FD MALMÖHUSSERIEN (lagtävling)
Tävlingen omfattar 5 st omgångar, som skjutes en gång i månaden
Tävlingsperioden är November 2015 – Mars 2016.
Varje omgång omfattar 20 st tävlingsskott . Skall skjutas på numrerade tavlor som sparas tills hela
tävlingen är över, dessa tavlor kan krävas in för kontroll. De som skjuter på elektronik sparar
kvittona på samma sätt.
Skyttar som skjuter lagserien , skall skjuta 40 skott. Laget skall bestå av tre skyttar.
Kan bytas ut under säsongen. Skyttarna skall vara anmälda från start.
Matchprogram utsändes efter anmälningstidens utgång.
Det går att anmäla sig enskilt till 40 skott stående utan att ha ett lag. Klasser Jun, Senior och Vet.
Numren på tävlingstavlorna / skytt anmäls till tävlingsledaren senast vid första
resultatrapporteringen i december. Helst redan på tävlingsanmälan
Tävlingsperiod
Omg 1
1-30/11
Omg 2
1-31/12
Omg 3
1-31/1
Omg 4
1-28/ 2
Omg 5
1-31/3

2015
2015
2016
2016
2016

Redovisning senast
5/12
5/1
5/2
5/3
5/4

Resultat efter sista redovisningsdatum kommer ej att beaktas.
Klassindelning SITT
L9
Född 2007L 11
född 2005-06
L 13
född 2003-04
L 15 r
född 2001-02
L jun sitt
född 1996-02 Stöd el Rem
L sen sitt
född 1971-95 Stöd el Rem
L vet sitt
född 1970 o tidigare Stöd el Rem

Klassindelning STÅ
L 13s
Född2003 o senare
L 15s
född 2001-02
L 17s
född 1999-00
L 20s
född 1996-98
LÖ stå
= L 1- L 4 En klass
LElit
L Vet s

1970 o tidigare

Lagtävling Sitt/Stå (20 skott)
STÅ 40 skott (deltagare i Lagserien+enskilt)
Antal lag obegränsat.
(klass Jun. Senior och Veteran
Fyrmannalag de 3 bästa resultaten räknas varje omg. Lagserien 40 skott stå. 3 skyttar. Indelas i
divisioner.
Skott och skjuttid
20 skott under max 45 min inkl. provskott
40 skotts skyttar max 75 min inkl provskott

Regler
SvSF reglemente gäller.
De fyra bästa omg. Räknas både individuellt och i lag. (I lagserien 40 skott räknas 5 omgångar).
Särskiljning. Högsta resultat, näst högsta osv, även 5:e resultatet räknas vid särskiljning
Vid lika slutresultat får skyttarna samma placeringssiffra.
Det är tillåtet att starta i flera klasser (tex L 13 och L 13s )(Vet sitt och Vet stå mm)
Man kan även delta i både 20 skott och 40 skott.
Avgifter
60 kr per skytt och60 kr per lag
Sätts in på bg 361-0581
Ange antal skyttar, antal lag samt förening/klubb.

Anmälan sker till
Thomas Jogmark
Frejavägen 13
24030 Marieholm
0413-70864
0705514453
thomas.jogmark@spray.se
Jag skickar ett OK tillbaka när jag fått er anmälan.

OBS OBS OBS
Anmälan
Senast den5/11 2015
Namn på individuella skyttar och lagskyttar

Priser
Priser till alla som skjuter minst fyra omg
Lagtävlingen minst en fjärdedel i varje klass sitt/stå.
Finns det någon som vill skänka priser så emottages detta tacksamt.

Alla föreningar med luftgevärsskytte i Skåne hälsas välkomna
Skånes skyttesportförbund / Gevärssektionen

