Gimo Skytteförening
Välkomnar Er
till
Herr- & Damjunior SM
Luftgevär
24-25 februari 2007

Skjutdagar
Mästerskapet skjuts under lördagen den 24 februari och söndagen den 25 februari.
Seedade skyttar skjuter i de två första skjutlagen på söndagen.
Tävlingsplats
Tävlingen går av stapeln i Gimo sporthall.
Tävlingsorganisation och sekretariat
Tävlingsansvarig: Göran Jansson 070-656 75 16
Tävlingskassör: Carina Jansson 070-175 80 36
Pressansvarig: Göran Jansson 070-656 75 16
Skjutledar/sekretariatsansvarig: Stefan Sahlén 070-530 73 81
Jury anslås på tävlingsplatsen
Licenser
Sportskyttelicens och gevärsskyttekort krävs för start i mästerskap och lagtävling. Det
kommer att finnas möjlighet att lösa sportskyttelicens på plats. Gevärsskyttekortet måste
skytten inneha sedan tidigare.
Registrering, Vapen och utrustningskontroll
Alla skyttar måste registrera sig, inneha korrekta licenser och godkännas vid vapen och
utrustningskontrollen för att starta.
Ta med vapen, utrustning, sportskyttelicens och gevärsskyttekortet vid registrering.
Stickprovskontroller kan förekomma under tävlingsdagarna.
Öppettider för kontroller och registrering kommer att anslås i skjuthallen samt meddelas i
samband med skjuttiderna.
Markering
Mästerskapet kommer att skjutas på Mega-Link utrustning.
Mästerskapsklasser
Herrjuniorer: 60 Skott, Skjuttid 105 minuter
Damjuniorer: 40 Skott, Skjuttid 75 minuter
Lagklasser
Herrjuniorer: 3 föranmälda skyttar från klassen Herrjunior.
Damjuniorer: 3 föranmälda skyttar från klassen Damjunior
En skytt kan i samband med mästerskapsskjutningen delta i endast ett föreningslag. Föreningarna
kan anmäla ett obegränsat antal lag. Lagets sammansättning kan inte ändras när den förste
lagmedlemmen har startat
Seedning
Inom respektive mästerskapsklass seedas de 30 bästa skyttarna enligt SSF:s Sverigeranking.
Seedade Damjuniorskyttar skall skjuta i första skjutlaget på
söndagen och seedade Herrjuniorskyttar skall skjuta i det andra skjutlaget på söndagen
Finaler
På söndagen skjuts två finaler, där de 8 bästa i respektive mästerskapsklass deltar.
Finalpasset börjar med final för klass Dam, följt av finalen för klass Herr.

Priser
Prisutdelning kommer att hållas direkt efter finalpassen på söndagen.
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med hederspriser
individuellt och lagtävlingen.
Anmälan och avgifter
Anmälan göres en per förening via e-mail och skall vara arrangören tillhanda senast

10 februari 2007
Anmälningen skickas till
stefan.sahlen@telia.com
Anmälan måste innehålla:
Förening
Kontaktperson, e-postadress, adress och telefonnr
Namn

Klass

Sportskyttelicensnr

Gevärskortnr

Föreningslag
Startavgifter skall vara betalda för att skytten ska få starta.
Individuellt: 200 Sek
Föreningslag: 200 Sek
Avgifterna sätts in på Gimo Skytteförenings Plusgirokonto: 460 03 09-1
Preliminära Skjuttider
Lag 1 lördag 10.00
Lag 2 lördag 12.00
Lag 3 lördag 14.00
Lag 4 lördag 16.00
Reservskjutlag lördag 18.00
Lag 5 söndag 09.00 seedade
Lag 6 söndag 10.30 seedade
Final Damjun söndag 13.00
Final Herrjun söndag 14.00
Förslag till boende:
Gimo Vandrarhem (ca 300m från Sporthallen)
0173-40115
Gimo Herrgård (ca 700m från Sporthallen)
0173-88900

Varmt välkomna!
Gimo Skytteförening

