INBJUDAN
SPORTSKYTTE SM
LUFTGEVÄR
JUNIORER / SENIORER / LAGTÄVLINGAR /
MIXED TEAM

ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING
29 – 31 MARS 2019

TÄVLINGSPROGRAM
Tävlingsansvarig:

Marie Enqvist, 070-49 48 327,

Samtliga frågor:

eskilstunaskf@eskilstunaskf.se

Jury:

Kommer att anslås på tävlingsdagen

Plats:

Eskilstuna, MunktellArenan, Skjuthallen

Klasser:

Herrjunior (A, B, C) Damjunior (A, B, C) Herrsenior,
Damsenior

Dubbelstarter:

Juniorer får även starta i seniorklass

Lagtävling:

Fritt antal lag från varje förening, innehållande 2 skyttar
från samma klass (Hj, Dj, H, D)

Mixtävling:

Även i år kommer det att vara en Mixlagtävling utöver
ordinarie lagtävling. Blanda laget själva men laget måste
bestå av 1 kille och 1 tjej.

OBS!! Alla laganmälningar skall skickas till eskilstunaskf@eskilstunaskf.se
Skjuttid:

Enligt ISSF:s reglemente

Tävlingsdagar:

Fredag 29/3, Lördag 30/3 och Söndag 31/3

Finaler:

Enligt ISSF:s reglemente

Prisutdelning:

Mixed Team

Fredag 29/3

Juniorfinaler

Lördag 30/3

Seniorfinaler

Söndag 31/3

Prisutdelningar kommer att ske efter finalerna på respektive
tävlingsdag

Vapen/Klädkontroll: Kontroll av vapen och enklare klädkontroll kommer att ske
Servering:

Enklare servering kommer att finnas i skjuthallen

Anmälan:

Skall ske via IndTa senast 2019-02-10

Vapenförvaring:

Endast vapnet kommer att få förvaras i skjuthallen

Licens:

Obligatorisk, samt att extra licenskoll kommer att ske

Avgift:

Betalning:

Individuellt

250kr

Lag:

250kr

Avgifterna sätts in på Eskilstuna Skytteförenings bankgiro:
357-8846 i samband med anmälan.

Vid betalning, glöm inte att skriva Er förenings namn och antal starter + lag
Har Ni ej betalat anmälningsavgiften före tävlingens start, så får Ni ej delta

Förslag till Boende: Comfort Hotel Eskilstuna
Hamngatan 9, 632 20 Eskilstuna 016-17 78 00
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
Munktellstorget, 633 43 Eskilstuna 016-16 78 00
Best Western Plaza Hotel
Drottninggatan 9, 632 20 Eskilstuna 016-15 00 00
För att få rabatter och sportpriser så är det bästa att ringa hotellet direkt

REGLER MIXED TEAM TÄVLING
Lagen består av 2 deltagare, en man/kille och en kvinna/tjej.
OBS!! Det behöver inte vara skyttar från samma förening.
Tävlingen består av två steg. En grundomgång och en final.
Det är lagets sammanslagna resultat som ligger till grund för placeringen och eventuell final.
Vid skjutning så står mannen/killen placerad till höger och kvinnan/tjejen står placerad till
vänster på skjutplatsen.
Lagen får tillgång till banan 5 minuter före provskott och förberedelsetid.
Förberedelse och provskottstiden är totalt 10 minuter. Under denna tid är det lämpligt att
presentera lagen och förklara för eventuell publik hur tävlingen går till.
I grundomgången skjuter varje lagskytt 40 skott på en tid av 50 minuter. Resultaten skall skjutas
med decimal. Det är lagets alla 80 skott som utgör grund för kvalificeringen till final.
Det är lagen med de 5 högsta sammanslagna resultaten som går till final.

FINAL
Finalen börjar om på noll (0) och skjuts fortsatt med decimal.
Skyttarna skall tillåtas att lägga fram sina gevär på skjutplatsen 30 minuter före start. Lagen
kallas sedan till banan 12 minuter före starttiden.
I finalen är förberedelsetid och provskott totalt 5 minuter.
Finalen startar med att varje lagmedlem skjuter 3st. 5 skotts serier. Genom varje serie måste
lagmedlemmarna skjuta vartannat skott. Skytt till vänster skjuter alltid först.
Bägge skyttarna tillåts ladda och förbereda sitt första skott på kommando ”ladda”. Skytt till höger
tillåts inte avfyra före lagkamrat till vänster. Laget har 300 sekunder (5 minuter) totalt till varje 5
skotts serie. 2 poäng skall dras av som straff om skotten avlossas i fel ordning.
Efter att lagen skjutit sina 3st. 5 skotts serier tar enkelskotten vid. Lagen har 60 sekunder (1
minut) för att avlossa lagets 2 skott. (Skytt till vänster måste skjuta först, om det skjuts i fel
ordning = 2 poängs avdrag)
Efter det att varje lagmedlem skjutit 17 skott elimineras lag på plats 5.
Efter det att varje lagmedlem skjutit 19 skott elimineras lag på plats 4.
Efter det att varje lagmedlem skjutit 21 skott elimineras lag på plats 3.
Efter det att varje lagmedlem skjutit 24 skott koras en segrare
I övrigt gäller aktuella ISSF regler.

VÄLKOMNA!!.

