Inbjudan

Grand Prix
Final
50M & 300M
11 augusti till 13 augusti

Västerås
Björksta Uskf, Skultuna Skf
och Västerås Frivilliga SSF
hälsar alla välkomna till
Västerås och Stockkumla Skyttecenter

Boende och aktiviteter
För information om boende och aktiviteter i Västerås hänvisar vi till Västerås Tourist Center
Hemsida: http://visitvasteras.se/
Mail: visit@vasteras.se
Telefon: 021-39 01 00
Besöksaddress: Kopparbergsvägen 1 721 87 Västerås

Kul att veta om Västerås
Vet du att…
– Västerås har ett av Sveriges bäst utbyggda cykeltrafiknät sammanlagt cirka 380 km.
– Erik XIV ligger begraven i Domkyrkan. Eftersom sarkofagen var för kort tvingades man att
hugga av hans fötter och lägga dem bredvid.
– Domkyrkotornet är 92 meter högt, Skrapan är 81 meter hög, Stadshustornet är 65 meter
högt och Ottarkontoret är 64 meter högt.
– Västerås har Nordens största insjöhamn.
– Gustav Vasa höll reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen 1544 i Västerås. Två
riksdagar som skapade nya förutsättningar för det framtida Sverige.
– Västeråsgurkan började odlas på 1700-talet i Västerås av en tysk trädgårdsmästare som
hette Bernhard Johan Bohnsack. Västeråsgurkan såldes i hela landet och exporterades även
till Europa.
– Sveriges första gymnasium grundades i Västerås år 1623.
– Sista avrättningen i Västerås skedde 10 december 1900.
– H&M som idag är en koncern med klädbutiker i hela världen och matvarujätten Ica
grundades i Västerås.
– Gryta avfallsstation är Sverigeledande på insamling av matavfall som omvandlas till biogas.
– Det finns två flytande hotell och ett hotell uppe i ett träd i Västerås, Hotell Utter Inn, Ooops
Hotell och Hotell Hackspett. Mikael Genberg heter konstnären som har gjort dem.
– I Västerås finns två världsunika avbildningar av Jesus – en i LEGO och en i pärlor! LegoJesus
är byggd av cirka 30 000 bitar och Leonardo da Vincis världsberömda målning “Den sista
måltiden” är byggd av 450 000 pärlor och avbildar Jesus sista måltid då han instiftade
nattvarden. Tavlan är världens största pärlplatta.

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Kassör
Grenledare 300m
Grenledare 50m
Resultat, elektronik, internet
Sekretariat
Domar- och juryansvarig

Filip Andersson, Västerås
Torbjörn Hedin, Västerås
Filip Andersson, Västerås
Ragnar Wässman, Björksta
Lars Pettersson, Västerås
Magnus Frödell, Västmanland
Magnus Frödell, Västmanland

Tävlingsinformation
Tävlingen fullbordar Svenska skyttesportsförbundets gevärssektions GP-serie, men tävlingen är
öppen för alla i mån av plats.
Fredag den 11 augusti 300 meter: Dam 3x20 & Herr 3x40
Lördag den 12 augusti 300m: Dam 60 ligg, Herr 60 ligg
50m: Herr 3x40, Herrjunior 3x40, Dam 60 Ligg, Damjunior 60 Ligg
Söndag den 13 augusti 300m: Herr 3x20
50m: Herr 60 Ligg, Herrjunior 60 Ligg, Dam 3x20, Damjunior 3x20
Enligt planeringen är det möjligt att dubblera 50- och 300 meter.
I samtliga korthållsgrenar kommer finaler hållas (även i 60 ligg för dam och damjunior, dessa finaler
är dock utom tävlan i GP-tabellen).
Tävlingscentrum är Stockkumla skyttecenter ca 10 km utanför Västerås city där samtliga
skyttegrenar genomförs.
GPS Koordinater:
GPS-koordinater till skjutbanan:
Lat N 59° 37´ 4” Lon E 16° 23´ 9”
Decimala GPS koordinater:
59.6180, 16.3859
Karta:
Finns som bilaga i slutet av inbjudan

Anmälan
Anmälan görs via IndTA, www.indta.se.
Skyttar som ej tävlar för en svensk klubb anmäler sig via mail till info@stockkumlaskytte.se
Sista anmälningsdag 30 Juli.

Startavgifter
Individuellt
250:-/start
Avgifterna betalas kontant på plats.

Elektroniskt markeringssystem – SIUS
Banskyttetävlingarna genomförs på elektroniskt markeringssystem av fabrikat SIUS.
Markeringssystemet är godkänt av Internationella Sportskyttefederationen (ISSF) för internationella
tävlingar och rekord.

Regler
Samtliga grenar genomförs enligt ISSF reglemente för sportskytte.

Tävlingslicens
Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga deltagare.

Vapenkontroll
Vapenkontroll sker genom stickprov under tävlingsdagarna.

Vapenförvaring
Skytt ansvarar själv för att vapenförvaringen sker enligt gällande regler.

Startlistor
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på IndTa i god tid före tävlingarna. Alla startlistor
kommer även att anslås på Stockkumla skyttecenter under tävlingsdagarna.

Jury
Anslås under tävlingsdagarna.

Prisutdelning
Varje tävlingsdag avslutas med prisutdelning på skyttecentret. Det delas ut prispengar från den
samlade prispotten som kommer från startavgifter från samtliga GP-deltävlingar. Prispengar går till
1:an, 2:an och 3:an enligt de slutgiltiga GP-tabellerna.
Gevärssektionen delar även ut priser i form av ekonomisk ersättning för tävlingsresor (gäller enbart
svenska skyttar). Vem som får dessa priser avgörs genom de slugiltiga “final-tabellerna” för hela
GP-serien.
Mer information om Grand Prix samt GP-tabellerna finns på gevärssektionens hemsida, under
rubriken “Sweden GP”.

Servering
Dagligen kommer det att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, hamburgare, smörgåsar, etc.
Under Lördagskvällen kommer det traditionsenligt att anordnas en öppen grillkväll för alla som vill
vara med. Meddela under tävlingsdagarna om du är intresserad av detta, säg till den som står i
serveringen. Det hela kommer ske till självkostnadspris.

Resultat och Livesändning
Resultaten anslås på Stockkumla skyttecenter samt resultatlista i IndTa.
Livevisning sker via Sius Live.

Förfrågningar
Förfrågningar tas emot via e-post till info@stockkumlaskytte.se eller på tel:
Filip Andersson 073 683 94 49

Hitta till Stockkumla Skyttecenter

