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Preliminärt Tävlings-PM
Sweden Grand Prix 2014

Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektion bjuder in till Sweden Grand Prix i
samarbete med Skyttegymnasiet Sävsjö, Trollhättebygdens SSK, Marks Skyttecenter,
Eskilstuna SKF, Västerås Frivilliga SSF, Kvibergs SF samt Göteborgs SG. Kvibergs SF
administrerar Sweden GP på uppdrag av Gevärssektionen. Sweden GP är en
grenöverskridande tävling enligt det internationella programmen på 10m, 50m och
300m.

Tävlingsprogram
Sweden GP består av tre deltävlingar samt en GP-final:
Deltävling 1
Deltävling 2
Deltävling 3
GP-final

28-30/3 i Sävsjö 10m och 50m (inomhus)
29/5-1/6 i Trollhättan (300m och 50m) samt i Marks Skyttecenter (10m)
27-29/6 i Eskilstuna (300m och 50m) samt i Västerås (10m)
8-10/8 på Högsbo, Göteborg (10m, 50m och 300m)

Sweden GP genomförs enligt det internationella mästerskapsprogrammet. Varje gren/
klass markerad med ”GP” i tabellen nedan är en officiell GP-gren. Finaler genomförs i de
fall där finalmomentet genomförs på internationella mästerskap. Detta är markerat med
”+ Final” i tabellen nedan. I Sweden GP genomförs finalmomentet vid samtliga
deltävlingar och vid GP-finalen. Klubblagstävlingar arrangeras i samtliga grenar enligt
SvSF:s regler.
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Poängberäkning
Poängberäkningen i Sweden GP utgår från skyttens placering i respektive
deltävling. Fokus hamnar alltså på tävlingsmomentet vid varje deltävling - snarare än
på den ”skjutna poängen”.
Vid varje deltävling och i GP-finalen delas placeringspoäng ut inom varje GP-gren
(placeringspoäng förkortas ”poäng” i fortsättningen). Poängen från
kvalificeringsmatcherna sammanställs i en GP-tabell. Det kommer att finnas en tabell för
varje GP-gren (exempelvis 10m: Damer, Herrar, DJ och HJ - 4 olika GP-tabeller). Det
efterföljande finalmomentet påverkar inte fördelningen av poäng till GP-tabellen.
Däremot räknas placeringarna från finalmomentet samman i en separat Finaltabell (en
Finaltabell för varje GP-gren där finaler genomförs). Fördelningen av poäng sker enligt
listorna nedan. Den slutgiltiga tabellerna (GP-tabell och Finaltabell) beräknas genom att
de två högsta poängerna i deltävling 1, 2 och 3 läggs samman med poängen från
GP-finalen (Göteborg). Vid GP-finalen står fler poäng på spel - här multipliceras
poängen med 1,5.
Fördelning av poäng som sammanställs i GP-tabeller:
1:a plats i kvalificeringsmatchen ger 21 poäng
2:a plats ger 18 poäng
3:e plats ger 16 poäng
4:e plats ger 14 poäng
5:e plats ger 12 poäng
6:e plats ger 10 poäng
7:e plats ger 9 poäng
8:e plats ger 8 poäng
9:e plats ger 7 poäng
10:e plats ger 6 poäng
11:e plats ger 5 poäng
12:e plats ger 4 poäng
13:e plats ger 3 poäng
14:e plats ger 2 poäng
15:e plats (och högre placering) ger 1 poäng

fredag 17 januari 2014
Fördelning av poäng som sammanställs i Finaltabeller:
1:a plats i en final ger 18 poäng
2:a plats ger 13 poäng
3:e plats ger 10 poäng
4:e plats ger 7 poäng
5:e plats ger 5 poäng
6:e plats ger 3 poäng
7:e plats ger 2 poäng
8:e plats ger 1 poäng
Om två eller fler skyttar har lika totalpoäng tillämpas särskiljning enligt följande: flest
antal 1:a placeringar, därefter flest antal 2:a placeringar osv. I sista hand delas placering
och prispengar lika.
GP-tabellerna uppdateras direkt efter varje deltävling och publiceras fortlöpande på
tävlingshemsidan. Aktuell fördelning av prispotten och övriga priser anges i tabellerna.
Utländska deltagare tas med i tabellerna på samma sätt som Svenska skyttar. Utländska
skyttar kan även kvalificera sig till finalerna.

Kvalificering
Samtliga deltävlingar och GP-finalen är öppen för alla skyttar - i mån av plats.
Antalet skyttar som kan erbjuds möjlighet att starta i en GP-deltävling varierar enligt
bankapaciteten. I de fall intresset är större än bankapaciteten erbjuds platserna till
de skyttar som har högst placering enligt aktuell Sverigeranking. Arrangören skall i
inbjudan ange ett preliminärt tävlingsschema samt ange (preliminärt) maximalt antal
startande i respektive klass. I händelse av kapacitetsbrist är det upp till arrangören att
avgöra det maximala antalet deltagare för varje klass.

Seedning
I varje GP-gren skall skjutlagen seedas - från första till sista skytt. Seedningen
följer den aktuella Sverigerankingen. Varje gren skjuts sammanhållet för att få så lika
förutsättningar som möjligt (d.v.s. samtliga deltagare inom en gren startar i skjutlagen
efter varandra). Inom varje skjutlag placeras den högst seedade skytten på den mittersta
skjutplatsen, övriga skyttar placeras växelvis till vänster och till höger ut mot kanterna i
fallande ordning.
Utländska skyttar skall seedas som Svenska skyttar, dock ersätts Sverigerankingen med
skyttens motsvarande rankingpoäng (snitt på 4 bästa matcher senaste 12 månaderna,
utländsk deltagare får själv ange denna poäng vid anmälan).
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Anmälan till Sweden GP
Man deltar automatiskt i Sweden GP om man är med i en eller flera av deltävlingarna.
Varje GP-tävling finns med i SvSF:s Tävlingskalender (IndTA) som en separat tävling
med en fristående tävlingsinbjudan. Generellt skall anmälan till deltävlingarna göras
senast 2 veckor i förväg (definitivt datum skall anges i respektive tävlingsinbjudan).
Anmälningar som inkommer efter angivet datum kan i mån av plats accepteras (dubbel
startavgift kan tillämpas). Senast 10 dagar innan tävling skall preliminära startlistor
publiceras i SvSF:s Tävlingskalender. Definitiv fördelning av skjutlagen görs 2 dagar före
respektive deltävling (publiceras i SvSF:s Tävlingskalender). Det vill säga, vid den
definitiva seedningen som ligger till grund för indelningen i skjutlag skall hänsyn tas till
sent anmälda skyttar samt andra kända förändringar.

Kortfattade riktlinjer för skjutbana, tavelelektronik och finaler
Elektroniska tavlor skall användas i samtliga grenar. Används akustiskt
markeringssystem skall ny gummiduk användas. Baktavlor skall användas på 50m.
Skjutplatser som kan tänkas ha uppenbart ”orättvisa” förhållanden (vind, brist av vind,
ojämnt ljus etc) bör inte användas.
På 300m och 50m tillämpas inte ”kombinerade matcher” (40-60-40 eller 20-60-20),
liggande samt halv-/helmatch avgörs som separata grenar.
Två finaler kan genomföras parallellt för att utnyttja bankapaciteten.
Om möjligt bör det finnas en licensierad domare vid varje deltävling.
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Startavgifter och Prispengar
Anmälningsavgiften är 200kr per start. 20kr tillfaller SvSF (starttjugan). 105kr tillfaller
tävlingsarrangörerna. Resterande 75kr adderas till en prispott. Varje GP-gren har en
prispott (exempelvis 60-ligg 50m: 4st separata prispottar för Herrar, Damer, HJ och DJ).
Efter GP-finalen räknas de slutgiltiga GP-tabellerna ut. Prispengarna delas ut enligt
följande:
1:an i GP-tabellen får 50% av prispotten
2:an får 30%
3:an får 20%
Det står delarrangörerna fritt att införa fler priser inom den egna deltävlingen.

Gevärssektionens priser
Förutom prispengarna delar Gevärssektionen ut priser i form av tävlingsresor till
”Internationella GP-tävlingar" (10-15 st) under säsongen 2014/2015. Det totala värdet
är cirka 75000kr. Samma skytt kan vinna pris i flera grenar. I först hand kommer 1:orna i
Finaltabellerna att vinna tävlingsresor (i grenar där final inte genomförs används de
slutgiltiga GP-tabellerna). Mer detaljer om tävlingsresorna kommer att presenteras
senare. Dessa priser kan endast vinnas av Svenska skyttar.

