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Arrangör
Marks Skyttecenters föreningar Sjuhäradsbygdens SSK Hajoms Skf
N.Mark Skg Marks PK Södra Mark & Skene Skf

Mark är med sina 34 000 invånare en medelstor kommun med många små och
medelstora orter som alla präglas av gemenskap. Storstadens närhet och
landsbygdens lugn är några av de saker som gör Mark till en attraktiv kommun
att bo och verka i.
Marks kommun har ett rikt föreningsliv som engagerar många människor. I
kommunen finns det cirka 400 registrerade föreningar. Genom att ge ekonomiskt
stöd och kompetensutveckling bidrar kommunen till skapandet av livskraftiga
föreningar. Kommunens uppgift är att stötta nya föreningstankar, uppmuntra
erfarenhetsutbyte och tillvarata ungdomars egna initiativ. Vårt mål är att erbjuda
attraktiva och tillgängliga anläggningar och mötesplatser.
De milsvida skogarna, dalgångarna, hundratals sjöar och åar inbjuder till
spännande aktiviteter i vildmarken, men även till att koppla av och bara njuta av
läge för det goda livet i Mark.
Marks Skyttecenter
Marks Skyttecenter är en av många anläggningar i kommunen. Det är en
anläggning vi är stolta över. Här samsas de olika skytteföreningarna i kommunen
i en och samma anläggning. Lokalen ägs av kommunen men föreningarna har
lagt ner ett enormt arbete med att iordningsställa lokalerna till ett modernt
skyttecenter. Diskussionerna om en gemensam anläggning började 2006 och tre
år senare fanns en modern skytteanläggning på plats. Vid arbetet med
iordningsställandet har tillgänglighet varit en ledstjärna och idag har
föreningarna en anläggning där ett funktionshinder inte ska hindra någon från att
fullt ut delta i skytteverksamheten.
Det är en anläggning som vi i kommunen är mycket stolta över och jag hoppas ni
ska hålla med oss om att det är en skytteanläggning som är öppen för alla. Men,
jag hoppas också att ni under er tid i Mark ska hinna se något mer av vad vi har
att erbjuda i form av vacker natur och trivsam shopping.
Välkommen till oss i Mark
Bästa hälsningar
Haleh Lindqvist
Kommunchef

PS Mer om Mark finns att läsa på: www.mark.se

Tävlingsprogram Falling Target 2015
RM Ungdom: grundomgång fredag 20:e november och lördag 21:e november
med final lördag 21:e november.
Prisutdelning lördag e.m./kväll.
JSM: grundomgång fredag 20:e november och lördag 21:e november. Final JSM
söndag 22:e.
SM: grundomgång fredag 22:e november och lördag 23:e november.
Final SM söndag 24:e november.
Prisutdelning JSM/SM söndag c:a 13. Tävlingsprogrammet kan ändras
beroende på deltagarantalet.
RM Handikappklassen SH2 Sittande med fjäderstöd ”liggande” godkända
fjäderstöd krävs (ingen final), hederspriser i klassen. Lördag.
Öppet RM sittande med kudde grundomgång fredag 20.e november och lördag
21:e november. Final lördag 21:e november.

Tävlingsplats
Marks Skyttecenter; Kinna

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:

Christian Erlandsson

Anmälan:

via IndTa senast 2015-11-01

Sportchef/vice tävlingsled:

Lars Henning

Pressansvarig:

Hanna Hallnäs

Sekretariat tävlingsdagen:

Stefan Holm

Telefon

tävlingsdagen 0320-10326

Kassör:

Lars Henning

bankgiro: 394-5714 Sjuhäradsbygdens SSK märk ”FT 2015” klubb tillhörighet

Tävlingsförutsättningar
Tävlingen skjuts på det elektroniska markeringssystemet Megalink 30 banor,
eventuell klistring eller byte av riktprick kommer endast att ske mellan skjutlag.

Tävlingen omfattar följande individuella mästerskap:
Svenskt Mästerskap (stående)
Berättigade att delta: ståendeskyttar oberoende av klasstillhörighet ur förening
som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. Tävlingen är
uttagningsgrundande för seniorlandskamp (ej skyttar med dispenser till
landskampen).
Junior SM (stående)
Berättigade att delta: ståendeskyttar ur klasserna L15stå, L17 och L20 från
förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. Tävlingen är
uttagningsgrundande för Juniorlandskamp (ej skyttar med dispenser).
Riksmästerskap ungdom (sittande)
Berättigade att delta: sittandeskyttar ur klasserna L11 sim, L13 sim och L15 rem
från förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. För att få delta
skall skytt fylla lägst 10 år under 2015.
Egna stöd till tävlingen skyttens ansvar.
Riksmästerskap Svenska Handikapp Idrottsförbundet SH2 (liggande)
Klass SH2 med fjäderstöd liggande (ingen final) hederspriser i klassen.
Öppet Riksmästerskap sittande med kudde
RM klass sittande med kudde för skyttar som inte tillhör övriga RM klasser.
Som tidigare nationella sittande klasser så är det gällande regler för
skjututrustning RM enligt Regelboken Nationellt Skytte.
Tävlingslicens gäller även denna klass.

Dubbelstarter
Dubbelstart är tillåten för JSM skytt att även delta i SM samt RM-skytt att även
delta i SM. Det kan innebära två skjutningar samma dag med kort tid mellan. Om
arrangören finner det nödvändigt kan denne begränsa deltagarantalet beroende
på skjutbanans kapacitet.

Tävlingslicens
Tävlingslicens krävs för deltagande från det år skytten fyller 15år.

Tävlingen omfattar följande lagtävlingar:
Distriktslagstävlingar (ett lag per distrikt)
L1 Distriktslagstävling om Skytte UO:s vandringspris i JSM Falling Target.
Föranmält namngivet 5-mannalag stående, samtliga resultatet räknas.
Fem inteckningar erfordras att erövra vandringspriset.
L2 Distriktslagstävling om Skolskyttefrämjandets vandringspris i RM
Ungdom Falling Target. Föranmält namngivet 5-mannalag sittande, samtliga
skyttars resultat räknas. Tre inteckningar erfordras för att erövra vandringspriset.
L3 Distriktslagtävling i SM Falling Target.
Föranmält namngivet 5-mannalag stående, samtliga resultat räknas.

Föreningslagstävlingar (ett eller flera lag per Skytteförening)
L4 Föreningslagstävling i JSM Falling Target.
Föranmält namngivet 2-mannalag, stående. Resultatet räknas från
grundomgången.
L5 Föreningslagstävling i RM Ungdom Falling Target.
Föranmält namngivet 2-mannalag, sittande. Resultatet räknas från
grundomgången.
L6 Föreningslagstävling i SM Falling Target.
Föranmält namngivet 2-mannalag, stående. Resultatet räknas från
grundomgången.

Prisutdelning
Vid prisutdelningen utdelas mästerskapstecken i respektive mästerskap, lag
medaljer samt hederspriser efter grundomgång individuellt.
Prisutdelning preliminära utdelningar:
RM Ungdom / SH2 sker direkt efter final lördag.
Öppet RM sker direkt efter finalen lördag kväll.
Prisutdelning JSM och SM Senior sker direkt efter att båda finalerna är
genomförda under söndagen.
Säkerhetslina/säkerhetspropp
I ett oladdat gevär ska säkerhetslina/säkerhetspropp finnas.
Stöd
Skytt som använder stöd skall ta med eget stöd av godkänd typ. I klass SH2
gäller fjäderstöd enligt SHIF reglemente. (Ej Norma stödet i skumgummi SH2.)
Kikare
Kikare får inte användas av varken skyttar eller publik.
Tävlingsbestämmelser
Enligt Regelbok Nationellt skytte uppdaterad 2014-05-14
Om antalet dubbelstarter blir för många av utrymmesskäl förbehåller sig
arrangören rätten att neka sent inkomna anmälningar till dubbelstart.
Program och regler
Samtliga klasser skjuter 40 tävlingsskott I 5 skotts serier ‘a 30sek per skott, totalt
8 omgångar på elektroniska markeringssystemet Megalink tävlingen föregås av
ett fritt antal provskott.
Skjutjacka är inte tillåten i sittande Öppet RM klassen.
Övriga klasser JSM, SM skjuter stående enligt gällande regelbok.

Vapenkontroll
Allmän vapenkontroll genomförs, stickprov genomförs efter respektive skjutlag
under tävlingarna.
Tider för vapenkontroll
Fredag
16:00 – 20:00
Lördag
7:30 - 18:00

Söndag

7:30 - 9:00.

Före varje final utförs vapenkontroll på samtliga finalskyttars vapen.
Säkerhetslina/säkerhetspropp ska finnas i geväret. Den enskilda skytten
ansvarar för sin utrustning.
Tävlingsjury
Namn på tävlingsjuryns medlemmar kommer att anslås i skyttehallen
tävlingsdagen/-arna
Protester
Protester kan endast inlämnas skriftligt av förenings ledare. Föreningsledarens
namn meddelas tävlingsexpeditionen i samband med anmälan.
Dispenser
Skytt som av medicinska skäl ej kan uppfylla skytte regelbokens bestämmelser
för sittande resp. stående skjutställning behöver individuell dispens. Ansökan om
sådan dispens (styrkt av läkarintyg) skall vara Svenska Skyttesportförbundet
tillhanda snarast för behandling.
Anmälan
Sker genom Svenska Skyttesportförbundets INDTA system i första hand.
Efteranmälan av individuella skyttar, dubblad avgiften i mån av plats.

Avgifter
Individuellt
RM Ungdom 250kr
JSM
250kr
SM
250kr
RM sittande
250kr
Distriktslag
250kr
Föreningslag 250kr
Efteranmälan 100kr i extra avgift utöver startavgiften per person/ lag.
Avgifter bankgiro: 394-5714 Sjuhäradsbygdens SSK märk ”FT2015”

Ingen erlagd startavgift i samband med anmälan ingen plats i
skjutlag!

Förfrågningar skickas via e-post till: sm@marksskyttecenter.se
Senast 2015-11-01
Startlistor kommer finnas på vår hemsida: www.marksskyttecenter.se
Upplysningar/frågor via e-post
Skriv i ämnesraden vad ärendet avser: sm@marksskyttecenter.se

Logi förslag
Kinna Stadshotell http://www.kinnastadshotell.se/

+46320-14300

Två Skyttlar http://www.tvaskyttlar.com/

+46320-30100

Viskadalens Folkhögskola http://www.viskadalen.nu/

+46320-18300

Lyddegård http://lyddegard.com/

+46320-12110

Kinna Vandrarhem e-post kinna.vandrarhem@telia.com +46320-12235

Välkomna!
	
  

