Elitserien korthåll med Landslagsuttagning och
Riksfinal
Skytte UO och FSR inbjuder till serietävling korthåll på hemmabana 2007.
Tävlingsperiod Omg 1-18/6, Omg 2-9/7, Omg 3-6/8, Omg 4-20/8, Omg 5-3/9
Respektive omgång skall vara Bosse Åhlin tillhanda ovan nämnda datum
Resultat räknas på de fyra bästa omgångarna.
Tävlingen skall skjutas utomhus. För sent poststämplade brev medtages EJ i resultatlistan !
Klasser

K 11, K 13, K15, K17, K20 , K25, K56; K Övriga. (Likamed 26 år och uppåt).
Skytt ur K17 eller lägre klass får anmälas även i K20. Gäller endast i hemmabanetävlingen.
I riksfinal deltager skytt enbart i sin ordinarie klass.

Program

K11 - 15

K17.K56
K20-25,KÖ

4x5 skott liggande med stöd. Skjuttid 4 min/serie.
Alternativt. 16 min sammanlagd tid.
Fritt antal provskott under 6 min (skjuts med separat tidtagning eller läggs till ordinarie tid)
4x5 skott liggande utan stöd. Skjuttider som ovan
2 x 5 ligg + 5 stå + 5 knä under en tid av 25 min.
Provskott som ovan.

Tavelkontroll

Skjutning mot papperstavlor: Skall förses med kontrollappar som tillhandahålles av arrangören. Liggserier
ska skjutas på två tavlor 3+2skott , knä och stå 5 skott per tavla.
Skjutning med elektronik: Resultat skall bestyrkas av två ledare, på markeringsprotokoll skall framgå;
Skytt, omgång, datum och resultat.
Tavlor och markeringsprotokoll skall sparas tills slutlig resultatlista publicerats.

Priser

Elitseriens plakett till bästa femtedelen skyttar klassvis.

Anmälan

Till Elitserien Korthåll: Bosse Åhlin, Georg Nyströmsgatan 27. 644 30 Torshälla senast 2007.05.21.
E-post: elitserien-kh@skytteuo.se fax 016-35 54 12
Anmälan ska innehålla föreningens namn, kontaktperson samt ungefärligt antal skyttar.
Slutlig anmälan görs i samband med resultatredovisning av omg. 1.

Frågor

Bosse Åhlin Tfn: 016-35 54 12

Avgift

50 kr per skytt. Beloppet insättes på postgiro 165 58 68 - 6 “Elitserien korthåll“ i samband med redovisning
av omg. 1. ( Faktura efter antal anmälningar)

Riksfinal

De 12 bästa skyttarna i varje klass går till riksfinal den 29 september 2007 i Eskilstuna.
(Observera att dagen efter, den 30 sept, genomförs riksfinalen i Ungdomscupen.)
OBS! De tre främsta skyttarna ur klass K20 är direktuttagna till Skytte UO´s slututagning
De tre främsta skyttarna ur klass K17,K25,KÖ och K56 är direktuttagna till FSR´s slututagning.

Program

Grundomgång:
K11-15
6x5 skott liggande med stöd, skjuttid 25 minuter + 6minuters provskott.
K17,K56
6x5 skott liggande utan stöd, skjuttid 25 minuter + 6minuters provskott.
K20-25
2x5 skott liggande 8 min, 2x5 skott knästående 10 min och 2x5 skott stående 15 min,
föregånget av 6 minuters provskott. OBS! K20-25 och KÖ skjuter sin grunomgång i ordningen L-L-K-S
p.g.a. banans konstruktion med skjutbord i olika höjd för resp. ställning.

Mob: 070-595 97 85

Final (de sex bästa per klass):
Final med 2 x 5 skott med sammanlagd skjuttid på 12 min inkl. provskott för liggandeskyttar samt 15 min.
för ställningsskyttar (5L + 5 K). Därefter 5 skott i respektive ställning skjutna ett och ett med 30 sek per skott
i liggande samt 1 min per skott i stående. De fem enkelskotten decimaltolkas.
Priser

Riksfinalens medalj till de tre bästa klassvis. Jetong till övriga deltagare.
Hederspriser klassvis.
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Anmälan till
Elitserien korthåll med Riksfinal
Från ________________________________________________förening
Tillhörande

skytteförbund

Kontaktperson ______________________________________________
Adress ____________________________________________________
Postnr ___________ Postadress ________________________________
Tel dagtid ____________________ Kväll ________________________
E-post ______________________ @ ___________________________

Vi anmäler preliminärt antal skyttar enligt följande (uppge ett rimligt antal - korrigera gärna senare):
K 11-15

_____________

K 17

_____________

K 20-25

_____________

K Övriga
K 56
Kontrollappar utsändes i antal grundat på ovanstående siffror.

För arrangörens anteckningar
Ankom _________________

Avsänt datum ______________

Antal kontrollappar
Liggandeskyttar x 8 __________________

Ställningsskyttar x 6_________________

Anteckningar _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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