KORTHÅLLSCUP
2018
Tävlingsbestämmelser
1. Lagtävling
Mellan föreningar som är anslutna till Svenska Skyttesportförbundet.
2. Lagsammansättning
Laget ska bestå av tre skyttar: en skytt ur K11-K15, en skytt liggande med rem oavsett ålder, en
ställningsskytt oavsett ålder.
Omgång A - 20 skott
K11-15
4x5 skott ligg 4 min/serie
Liggande
4x5 skott ligg 4 min/serie
Ställning
2x5 skott ligg 4 min/serie
1x5 skott stå 5 min
1x5 skott knä 4 min
Omgång B - 15 skott
Första serien
K11-15
2x5 skott ligg 4 min/serie
Liggande
2x5 skott ligg 4 min/serie
Ställning
1x5 skott ligg 4 min
1x5 skott knä 4 min
Andra serien (markering efter varje skott)
K11-15
1x5 skott ligg 1 min/skott
Liggande
1x5 skott ligg 1 min/skott
STÄLLNING 1x5 skott stå 1 min/skott
Före båda omgångarna A och B, skjuts fritt antal provskott under 6 minuter. Gemensam skjuttid och
tidstillägg vid användandet av taveltransportör se Regelboken som du finner på gevärssektionens
hemsida.
3. Särskiljning
Vid lika lagresultat går lag med bästa resultat i omgång B före. Om lagen även då är lika, särskiljs
genom bästa
individuella resultat sammanlagt (A+B), först i ställning, därefter i liggande och i sista hand K11-15. Är
lagen fortfarande lika, särskiljs genom särskjutning mellan lagens samtliga skyttar med ett skott i taget
till dess att särskiljning sker. I särskjutningen ska ställningsskytten skjuta i stående. Individuellt enligt
Regelboken.

4. Tävlingens förlopp
Distriktsomgång: Ett eller flera lag per skytteförening.
Genomförs senast 16 aug.
Regionomgång: 2 lag från förbund/distriktsomgångarna.
Genomförs senast 6 sept.
Riksfinal: Genomförs i Eskilstuna dagen efter riksfinalen i Elitserien Kh
Till riksfinal går: 2 lag från respektive regionomgång.
5. Regionindelning
Syd: Blekinge, Halland, Skåne, Småland.
Väst: Värmland, Västergötland, Västsvenska, Örebro.
Öst: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland, Östergötland.
Nord Nedre: Jämtland-Härjedalen, Västernorrland.
Nord Övre: Norrbotten, Västerbotten.
6. Arrangörskostnader
Alla priser före riksfinal ombesörjs av resp. arrangör.
7. Arrangörer
Resp. arrangör för distrikt och regionfinal meddelar tid och plats.
Riksfinal: Arrangören av Elitserien kh Eskilstuna
8. Resultat
Från omg. 1 (distrikt/förbundsomgång): Till arrangör för regionomgång senast den 18 augusti.
Från omg. 2 (regionomgång): Till berörda föreningar och distrikt och till
Agnes Svedberg agnes.svedberg@outlook.com och Marie Enqvist korthollscupen@eskilstunaskf.se

Resultaten måste redovisas omgående efter regionomgångarna.
9. Svensk Skyttesport
Arrangör uppmanas att göra referat
från tävling och skicka in till Svensk
Skyttesport genom adress:

office@skyttesport.se

