Elitserien korthåll med
Riksfinal
Inbjuder till serietävling korthåll på hemmabana 2015.
Tävlingsperioder

Omg 1 - 8/6, Omg 2 – 29/6, Omg 3 – 3/8, Omg 4 - 24/8, Omg 5 - 7/9
Respektive omgång skall vara via dator till Skytteonline eller Eskilstuna Skf via
brev tillhanda ovan nämnda datum.

Resultat räknas på de fyra bästa omgångarna.
Tävlingen skall skjutas utomhus. För sent poststämplade brev medtages EJ i resultatlistan!
Klasser

K11, K13, K15, K17, K20, K25, K55, K Övriga (26 år och uppåt) K Ligg (18 till 54 år)
Skytt ur K17 eller lägre klass får anmälas även i K20. Gäller endast i hemmabanetävlingen.
I Riksfinal deltager skytt enbart i sin ordinarie, lägre, klass.
Skyttar i klasserna K20, K25 och KÖvrig kan även anmäla sig i Klass KLigg. Detta kräver
dubbla skjutningar i liggande. Kan inte skjuta 40 ligg och sedan 5 stå + 5 knä.

Program

K11, K13, K15

4x5 skott liggande med stöd. Skjuttid 4 min/serie alt. 16 min
sammanlagd tid. Fritt antal provskott under 6 min (får läggas till
sammanlagd skjuttid eller skjutas med separat tidtagning)

K17, K55

4x5 skott liggande utan stöd. Skjuttider som ovan

K Ligg

8x5 skott liggande utan stöd för liggandeskyttar mellan 18-54 år. Skjuttid 4
min/serie alt. 35 min sammanlagd tid. Fritt antal provskott under 6 min. (får
läggas till sammanlagd skjuttid eller skjutas med separat tidtagning).

K20, K25, KÖ

2 x 5 ligg + 5 stå + 5 knä under en tid av 25 min.
Provskott som ovan.

Tavelkontroll Skjutning mot papperstavlor: Tavlorna skall förses med kontrollappar som
tillhandahålles av arrangören vid anmälan.
Liggserier ska skjutas på två tavlor 3+2 skott , 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.
Anmälan

I samband med första inrapporteringen av resultat. Anmälan/Resultat registrering görs på
www.skytteonline.se (se beskrivning nedan).
Slutlig anmälan görs senast i samband med andra omgången den 29 juni.
OBS! Om Ni inte har elektronik så beställ lappar på e-post: elitserien@eskilstunaskf.se

Avgift

100 kr per skytt och start.
Om en skytt skjuter i både ligg och ställningsklass så blir det 200kr.
Beloppet insättes på bankgiro 357-8846 och märk insättningen med “Elitserien
korthåll“ och Er förenings namn. Betalning sker senast i samband med redovisning
av omg. 2 och om någon förening ej betalat den 1 juli så kommer resultaten därefter
INTE komma med i resultatlistan.

Inrapportering av resultat: www.skytteonline.se (se beskrivning nedan).
Resultaten redovisas löpande på www.skytteonline.se
Frågor

Marie Enqvist

070-49 48 327

Riksfinal

De 12 bästa skyttarna i varje klass går till Riksfinal den 3 okt 2015 i Eskilstuna.
(Observera att dagen efter, den 4 okt, genomförs riksfinalen i Korthållscupen.)

Program

Grundomgång:
K11, K13, K15

6x5 skott liggande med stöd, skjuttid 25 minuter + 6 minuter
provskott.
K17, K55, KLigg
6x5 skott liggande utan stöd, skjuttid 25 minuter + 6 minuter
provskott.
K20, K25, KÖ
2x5 skott liggande, 2x5 skott knästående 10 min och 2x5 skott
stående 15 min. föregånget av 6 minnuters 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.
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 resp.
ställning skjutna ett och ett med 30 sek per skott i liggande samt 1 min per skott i stående.
De fem enkelskotten decimaltolkas.
Priser

Hederspriser klassvis efter final.

Instruktioner till föreningarna, för att rapportera skyttar och resultat:
- Gå in på Skytteonline.se
- Välj meny ”Tävlingar”
- Välj tävlingen
- I vänstermenyn välj ”Anmälan / Resultat”
Första gången ni kommer till ”Anmälan / Resultat” så måste ni begära en inloggningskod:
1. Begära inloggningskod - Klicka på knappen ”Begär inloggningskod”
- Skriv in ditt email + förening, klicka på ”Begär”. Ett mail kommer att skickas till
din email med inloggningskoden.
2. Logga in: Använd emailadress och inloggningskod
3. Registrera deltagare och resultat:
Ny sida kommer att visas där medlemmar kan skaps och läggas till tävlingen. Fält
som är gula i deltagarlistan går att redigera (Klass och aktuell omgång).
I översikten ser man sista inrapporteringsdatumet för omgångarna, efter det datumet går det
inte att rapportera resultat på omgången.
Håll muspekaren över ikonen ”i” (

) , så får ni mer information.

Vid frågor/problem på SkytteOnline, kontakta Ragnar Wässman 0733-514 679.
ragnar.wassman@ardis.se

