Inbjudan till
SVENSKA
MÄSTERSKAPET I
LUFTGEVÄRSSKYTTE
Gevär 10 meter
Umeå 17-19 januari 2014

Välkommen till Umeå!
SM-veckan har på kort tid etablerats som ett av Sveriges största och mest efterfrågade
idrottsevenemang. Den femte upplagan av detta "mini-OS" går av stapeln i 2014 års
kulturhuvudstad – Umeå.
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i
samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och Umea Kommun.
Genom SM-veckan får vi ett ökat intresse för svenska mästerskapen och samlar större
och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av
Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför TV:n. SM-veckans ambition
är att vara en idrottslig folkfest i Umeå under en vecka.
Vinterveckan i Umeå blir rekordstor, totalt tävlas det i drygt 20 idrotter den 14-19
januari. Bland annat avgörs traditionsenligt SM i längdskidåkning där våra stora
skidprofiler och världsstjärnor slipar formen inför OS i Sotji. Nya idrotter för SMveckan 2014 är bland annat, luftgevärsskytte och running target.
Följ SM-veckan på SVT, SVT play och www.smveckan.se,
samt Facebook och Twitter.
Umeå Kommuns SM-sida finns på: www.umea.se/smveckan2014
Umeå Skytteförening kommer att arrangera SM i Luftgevär 10m, för Juniorer och
Seniorer, som del av SM-veckan. Tävlingen kommer att arrangeras i Umeå Skyttehall,
under tiden 17-19 januari.
Länkar och information finns på hemsidan: www.AC-Skytte.com
Varmt välkomna till Umeå och spännande SM-tävlingar!

Umeå Skytteförening
Svenska Skyttesportsförbundets gevärssektion

www.umea.se

Umea.AC-Skytte.com

www.umea2014.se

Program
Tävlingscentrum är Umeå Skyttehall, Regementsområdet i Umeå.
JSM
 Svenskt mästerskap för Herrjuniorer, 60 skott, skjuttid 75 min.
 Svenskt mästerskap för Damjuniorer, 40 skott, skjuttid 50 min.
 Lagtävling i 3 manna lag Herrjunior (3 x 60 skott)
 Lagtävling i 3 manna lag Damjunior (3 x 40 skott)
SM
 Svenskt mästerskap för Herrar, 60 skott, skjuttid 75 min.
 Svenskt mästerskap för Damer, 40 skott, skjuttid 50 min.
 Lagtävling i 3 manna lag Herr (3 x 60 skott)
 Lagtävling i 3 manna lag Dam (3 x 40 skott)
Juniorskytt får göra dubbelstart i både junior och seniorklass.
Lag skall vara föranmält och namngivet. Ändring av lagsammansättning innan första
lagskytt startar. Obegränsat antal lag får anmälas.
Tävlingen skjuts på elektroniska tavlor av märket Megalink.
Tävlingarna genomförs enligt SvSF:s reglemente för 2013. Det innebär bland annat att
vi räknar decimalpoänggrundomgångar och skjuter utslagsfinaler enligt det nya
programmet.
Ange på anmälan önskad skjuttid, så att Er resa till Umeå kan kombineras med Er
skjuttid. Ange om alla i föreningen måste skjuta samtidigt (transportmässigt).
Seedning av skyttar sker i samråd med gevärssektionen. De bästa skyttarna, enligt
Sverigerankingen, skjuter i seedat lag innan respektive final.
Prel program lördag 18 jan
08:00 Upprop Lag 1 (HJ/DJ)
09:50 Upprop Lag 2 (DJ)
11:15 Upprop Lag 3 (HJ)
14:00 Final (DJ) 8 skyttar
15:00 Final (HJ) 8 skyttar
16:15 Prisutdelning (DJ/HJ)
17:45 Upprop Lag 4 (H)
19:30 Upprop Lag 5 (D)

Prel program söndag 19 jan
08:00 Upprop Lag 6 (H)
09:50 Upprop Lag 7 (D)
12:00 Final (H) 8 skyttar
13:00 Final (D) 8 skyttar
14:20 Prisutdelning (D/H)

Se startlista för definitiva skjuttider. Vid många deltagare kommer fredagen att
användas som reservdag.
Under fredagen kommer det finnas möjlighet att träna i Skyttehallen, se startlista för
tider.

Resultat och Prisutdelning
Resultat och bilder från tävlingen, kommer att läggas ut på hemsidan löpande under
tävlingsdagarna. Hemsida: www.AC-Skytte.com
Prisutdelningsceremoni direkt efter finalerna respektive tävlingsdag.
Mästerskapsmedaljer och lokala hederspriser för de främsta skyttarna i respektive
mästerskap och lag.

Anmälan och Avgifter
Föreningen sänder in anmälning senast 27 december.
Digital anmälningsblankett finns att hämta på hemsidan.
Postadress: Umeå Skytteförening, Korpralsvägen 16, 904 32 Umeå
Hemsida: www.AC-Skytte.com, E-post: SM@AC-Skytte.com
Information anmälan: Stefan Thorin 070 – 744 27 02
Information avgifter: Håkan Lindkvist 070 – 233 55 67
Information press: Börje Lundin 070 – 589 15 14
Startavgift individuellt
Startavgift föreningslag

250:- (inkl starttjuga)
200:-

Ange E-postadress i anmälan så får Ni mottagningsbekräftelse på Er anmälan.
Summa avgifter för anmälan sätts in i samband med anmälan på Umeå Skytteförenings
plusgiro 641 78 - 7
För skyttar som fyllt 15 måste tävlingslicens vara betald, licensnummer anges på
anmälan.

Registrering och Utrustningskontroll
Utrustningskontroll i samband med registrering enligt gällande reglemente.
Öppettider presenteras i startlistan. Stickprovskontroller kan komma att ske under
tävlingsdagarna.
Deltagarna svarar själva för en betryggande förvaring av gevär och utrustning.
Under respektive tävlingsdag kommer vi att erbjuda bevakad vapenförvaring i
skyttehallen.

Logi och Transport
I Umeå centrum hittar du hotell som hör till Sveriges främsta hotellkedjor. Föredrar du
en egen stuga så ligger Umeå Camping & Stugby ca 5 km från stadskärnan. I centrum
finns ett STF vandrarhem.
SM-veckan har bokat upp allt boende i Umeå och har gjort en gemensam bokningsplats,
där Ni bokar Ert boende:
www.smveckan.se eller eventus.trippus.se/smveckan2014/aktiv
För mer tips se www.visitumea.se eller www.umea.se
Tänk på att boka i god tid då många SM-deltagare kommer till Umeå denna helg.
Transport till Umeå kan förslagsvis ske med bil/buss, tåg eller flyg (7 olika bolag flyger
till Umeå).
Karta till Umeå Skyttehall: www.umeaskytteallians.se/karta.shtml

Servering
Under tävlingsdagarna erbjuds enklare servering i Umeå Skyttehall.

Anmälan till SM 2014-01-17--19 i Umeå
Förening: _______________________________________________ Distrikt: _______

Kontaktperson: _________________________________________________________

Mobiltelefon: __________________________________________________________

E-post: ________________________________________________________________
Ange E-post så får Ni mottagningsbekräftelse på Er anmälan.
Klass: HJ /
DJ / H / D

Namn

Tävlings
licens

Föreningslag (nr)

V-skytt

Texta tydligt tack.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Antal startavgifter á 250 kr: _________

Summa: __________

Antal föreningslag á 200 kr: _________

Summa: __________
Totalt:

_________

