INBJUDAN
SM – VECKA 2014
SPORTSKYTTE 21-25 JULI
NATIONELLT 25-27 JULI

BJÖRKSTA USKF, SKULTUNA SKF OCH VÄSTERÅS FRIVILLIGA SSF
HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL VÄSTERÅS OCH
STOCKKUMLA SKYTTECENTER

TÄVLINGARNAS OMFATTNING

Svenskt Mästerskap Sportskytte
Måndag den 21 juli

Damjuniorer 50m, 60 ligg
Herrjuniorer 50m, 3x40
Damer 300m, 60 ligg
Herrar 300m, 60 ligg
Herrar 300m, 3x20 std

Tisdag den 22 juli

Damjuniorer 50m, 3x20
Herrjuniorer 50m, 60 ligg
Damer 300m, 3x20
Herrar 300m, 3x40

Onsdag den 23 juli

Herrar 50m, Frigevär 3x40

Torsdag den 24 juli

Damer 50m, 60 ligg
Herrar 50m, 60 ligg

Fredag den 25 juli

Damer 50m, 3x20

Svenskt Mästerskap Nationellt
Fredag den 25 juli

Korthåll Fältskjutning, Veteraner och Seniorer

Lördag den 26 juli

Korthåll Liggande, Veteraner och Seniorer

Söndag den 27 juli

Korthåll Ställningar, Veteraner och Seniorer

Riksmästerskap
Fredag den 25 juli

Korthåll Fältskjutning, Riksmästerskap för KL 13 – KL 17

Lördag den 26 juli

Korthåll Liggande, Riksmästerskap för KF 13 – KF 15

TÄVLINGSINFORMATION
Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Tävlingskassör
Banskytteansvarig
Fältskytteansvarig
Resultatansvarig/Hemsida
Sekretariatansvarig
Ansvarig skjutledare
Sponsorer, aktiviteter, servering

Matts Johansson
Ragnar Wässman
Lars Pettersson, Västerås
Hans Hägglund
Kjell Pettersson
Jan Norlander
Lars Pettersson, Björksta
Stefan Andersson

073-940 54 20
073-351 46 79
070-299 66 70
072-515 63 15
070-565 00 02
070-568 57 98
070-254 98 00
08- 705 32 71

Tävlingsplats
Tävlingscentrum är Stockkumla skyttecenter ca 10 km utanför Västerås city där samtliga skyttegrenar
genomförs.
Koordinater till Stockkumla skyttecenter, Lat N 59 37´4” Lon E 16 23´4”.
Karta se sista sidan.
Camping, hotell och turistinformation
Dessvärre finns ingen möjlighet att erbjuda camping på och omkring skjutbanan. Vi hänvisar istället
till närliggande campingplatser, vandrarhem, hotell och liknande. En sammanställning över dessa
finns på Västerås Turistbyrås hemsida www.vasterasmalarstaden.se Västerås & Co,
Kopparbergsvägen 1, 721 87 Västerås e-post: malarstaden@vasteras.se Tel 021-39 01 00.
Västerås Stad hälsar alla skyttar välkomna till Västerås, och bjuder på fria bad vid friluftsbadet på
Lögarängen. Biljetter finns att hämta på skyttecentrat.
Anmälan görs föreningsvis på www.skytteonline.se, gå in under tävlingar. Internetanmälan öppnas
2014-06-01. Sista anmälningsdag är 2014-07-10. Anmälan efter detta datum kan endast ske i mån av
plats i befintliga skjutlag.
Vid frågor/problem vid internetanmälan:
ragnar.wassman@ardis.se
Tel 0733-514 679
För övrig information,
exp@skytteforbund.u.se
Jan Norlander
Tel 021-754 89, 070-568 57 98
Startavgifter skall betalas i god tid före tävlingarna för att skyttarna skall få delta.
Individuellt:
230 kronor
Föreningslag:
200 kronor
Förbundslag (Distriktslag): 250 kronor
Avgifterna sätts in på Björksta Ungdomsskytteförenings plusgiro 119921-5 i samband med
anmälan.
Förfrågningar
Förfrågningar tas emot via e-post till matts.vasteras@gmail.com eller på telefon:
Matts Johansson 073-940 54 20
Jan Norlander
070-568 57 98
Elektroniskt markeringssystem – SIUS Banskyttetävlingarna genomförs på elektroniskt
markeringssystem av fabrikat SIUS. Markeringssystemet är godkänt av Internationella
Sportskyttefederationen (ISSF) för internationella tävlingar och rekord.

Reportage – bilder
Reportage och bilder samt Resultat kommer att läggas ut löpande på tävlingarnas hemsida,
www.sm50m2014.se
Allmänt – Genomförande
Licenser
Tävlingslicens krävs för start i mästerskapet och lagtävling.
Kontroller av ALLA tävlingslicenser kommer att ske före start.
Sportskyttegrenar
Förberedelsetid och tillgång till banan
15 minuter före utsatt tid
Förberedelsetid och provskott
Utsatt tid
Tävlingsstart
15 minuter efter utsatt tid
Sportskyttegrenarna genomförs enligt ISSF:s reglemente. Vid lågt deltagarantal kan klasserna slås
ihop på ett lämpligt sätt. Klassindelning för juniorer:
 Junior A t o m det år den tävlande fyller 20 år
 Junior B t o m det år den tävlande fyller 17 år
 Junior C t o m det år den tävlande fyller 15 år
De nya utslagningsfinalerna kommer att tillämpas vid samtliga finaler inom sportskyttet på 50m.
Nationella grenar
Nationella grenar genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
SM tävling för Förbundslag
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. Öppet
för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende av individuellt mästerskapsdeltagande.
Inga kuddklasser ingår. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma tävlingstillfälle. Förbund får
endast ställa upp med ett lag i SM.
Veteran-SM tävling för Förbundslag (Distrikslag)
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. Öppet
för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma
tävlingstillfälle. Förbund får endast ställa upp med ett lag i Veteran-SM. OBS! Finns ej för veteraner
fält.
SM tävling för Föreningslag
Föranmält lag bestående av tre skyttar där alla resultaten räknas som lagresultat. Öppet för alla
skyttar som under året fyller lägst 13 år. Inga kuddklasser ingår. Förening får ställa upp med
obegränsat antal lag. Skytt kan dock endast ingå i ett föreningslag.
Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. Stickprovskontroller kan förekomma
under tävlingsdagarna och kommer att genomföras efter varje skjutlag i nationellt banskytte och
efter sista skjutstationen i fältskyttet. Kontrollen kommer att vara öppen alla dagar vid
utannonserade tider. Exakta tider kommer att anslås på hemsidan och skjutbanan.
Vapenförvaring: Skytt ansvarar själv för att vapenförvaringen sker enligt gällande regler.
Servering och lunch
Dagligen kommer det att finnas tillgång till servering.
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch samtliga tävlingsdagar för 70 kronor. Lunch serveras
mellan 11.30 till 14.00. Förbeställning kan göras vid anmälan.
Prisutdelning
Varje tävlingsdag avslutas med prisutdelning på skyttecentrat.

SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 50 meter DEN 21-22 JULI
DAM- & HERRJUNIORER
MÅNDAG DEN 21 JULI
Damjuniorer 50 M, 60 Liggande
Herrjuniorer 50 M, 3 x 40
Lagtävling
Dam- och Herrjuniorer:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

TISDAG DEN 22 JULI
Damjuniorer 50 M, 3x20
Herrjuniorer 50 M, 60 Liggande
Lagtävling
Dam- och Herrjuniorer:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

Seedning
I båda mästerskapsklasserna så kommer seedning att tillämpas.
De 20 bästa Damjuniorerna och 20 bästa Herrjuniorerna, enligt SSF:s Sverigeranking, skall skjuta
tillsammans i ett seedat skjutlag, sista före final.
Finaler
Kommer att skjutas efter kvalificeringsomgångarna. Tiderna kommer att anslås på skjutbanan.
OBS! Nya finalprogrammet.
Priser
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter varje dag. Tider kommer att anslås på
skjutbanan.
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med arrangörens hederspriser
individuellt och i lag.
Gevär och utrustningskontroll
Alla skyttar måste gå igenom vapenkontroll före start. Geväret skall vara komplett och med
säkerhetspropp. Kontrollen kommer att vara öppen alla dagar vid utannonserade tider.
Efter vapenkontrollen får skytten sin nummerlapp.
Stickprovskontroller på gevär och utrustning kan förekomma under tävlingsdagarna.

ONSDAG DEN 22 JULI
Herrar 50 M, Frigevär 3x40
Lagtävling
Herrar:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

TORSDAG DEN 23 JULI
Herrar 50 M, 60 Liggande
Damer 50 M, 60 Liggande
Lagtävling
Damer:
Herrar:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.
föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

FREDAG DEN 25 JULI
Damer 50 M, 3x20
Lagtävling
Damer:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

Seedning
I båda mästerskapsklasserna så kommer seedning att tillämpas.
De 20 bästa Damerna och 20 bästa Herrarna, enligt SSF:s Sverigeranking, skall skjuta tillsammans i ett
seedat skjutlag.
Finaler
Inga finaler tillämpas på 300m.
Priser
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter varje dag. Tider kommer att anslås på
skjutbanan.
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med arrangörens hederspriser
individuellt och i lag.

Gevär och utrustningskontroll
Alla skyttar måste gå igenom vapenkontroll före start. Geväret skall vara komplett och med
säkerhetspropp. Kontrollen kommer att vara öppen alla dagar vid utannonserade tider.
Efter vapenkontrollen får skytten sin nummerlapp.
Stickprovskontroller på gevär och utrustning kan förekomma under tävlingsdagarna.

SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 300 meter DEN 21-22 JULI
MÅNDAG DEN 21 JULI
Damer 300 M, 60 Liggande
Herrar 300 M, 60 Liggande
Herrar 300 M, 3x20 Std.
Lagtävling
Herrar 60 Liggande:
Herrar 3x20 Std:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.
föranmält 2.mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

TISDAG DEN 22 JULI
Damer 300 M, 3x20
Herrar 300 M 3x40
Lagtävling
Herrar 3x40:

föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.

Seedning
I båda mästerskapsklasserna så kommer seedning att tillämpas.
De 20 bästa Damerna och 20 bästa Herrarna, enligt SSF:s Sverigeranking, skall skjuta tillsammans i ett
seedat skjutlag.
Finaler
Inga finaler tillämpas på 300m.
Priser
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter varje dag. Tider kommer att anslås på
skjutbanan.
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med arrangörens hederspriser
individuellt och i lag.

Gevär och utrustningskontroll
Alla skyttar måste gå igenom vapenkontroll före start. Geväret skall vara komplett och med
säkerhetspropp. Kontrollen kommer att vara öppen alla dagar vid utannonserade tider.
Efter vapenkontrollen får skytten sin nummerlapp.
Stickprovskontroller på gevär och utrustning kan förekomma under tävlingsdagarna.

SVENSKT MÄSTERSKAP NATIONELLT 50 meter samt FÄLTSKYTTE DEN 25-27 JULI
SVENSKT MÄSTERSKAP KORTHÅLL FÄLTSKJUTNING FREDAG DEN 25 JULI
RIKSMÄSTERSKAP FÖR KF 13 – KF 17

Tävling för klasserna Senior och Veteran samt KF 13, KF 15 och KF 17, enligt regelboken Nationellt
skytte. KF 13-15 använder eget medhavt stöd.
Om Svenskt Mästerskap tävlar skyttar ur klass Senior och Veteran.
Veteranskytt skall i samband med anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. Veteranskytt
kan endast delta i en SM-klass såväl individuellt som i lag.
Omfattning
Tävlingen omfattar sju stationer om totalt 42 tävlingsskott.
Vätskestation kommer att finnas.
Inskjutning och eventuell särskjutning kommer att ske på Stockkumla Skyttecenter.
Särskiljning sker med hjälp av antal innerträff.

SVENSKT MÄSTERSKAP NATINELLT KORTHÅLL LIGGANDE LÖRDAG DEN 26 JULI
RIKSMÄSTERSKAP FÖR KF 13 – KF 15
Tävling för klasserna Senior och Veteran samt K 13 och K 15 , enligt regelboken Nationellt skytte.
K13-15 använder eget medhavt stöd.
Om Svenskt Mästerskap tävlar skyttar ur klass Senior och Veteran.
Veteranskytt skall i samband med anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. Veteranskytt
kan endast delta i en SM-klass såväl individuellt som i lag.

SVENSKT MÄSTERSKAP NATIONELLT KORTHÅLL STÄLLNINGAR SÖNDAG DEN 27 JULI
Tävling för klasserna Senior och Veteran, enligt regelboken Nationellt skytte.
Om Svenskt Mästerskap tävlar skyttar ur klass Senior och Veteran.
Veteranskytt skall i samband med anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. Veteranskytt
kan endast delta i en SM-klass såväl individuellt som i lag.
Finaler
Till respektive final i banskyttetävlingarna går de 20 bästa skyttarna och lika resultat dock maximalt
50 % av deltagande skyttar och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter.
Priser
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter varje dag. Tider kommer att anslås på
skjutbanan.
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med arrangörens hederspriser
individuellt och i lag.
Gevär och utrustningskontroll
Alla skyttar måste gå igenom vapenkontroll före start. Geväret skall vara komplett och med
säkerhetspropp. Kontrollen kommer att vara öppen alla dagar vid utannonserade tider.

HITTA TILL STOCKKUMLA SKYTTECENTER

Stockkumla Skyttecenter koordinater WGS84:

Lat N 59° 37′ 4″ Lon E 16° 23′ 4″

Vägbeskrivning:
Tag avfart 128 mot Hacksta på E18 väster Västerås, kör 1,4 km
Tag första avfarten i rondellen mot Dingtuna, kör 0,3 km
Sväng höger mot Hallstahammar, kör 3,2 km
Sväng höger följ skyltar Skjutbana.

