
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION INBJUDER TILL 

JSM och SM gevär 50 meter 25-28 juli 2019 

Stockkumla skyttecenter, Västerås 

Tävlingsorganisation - ansvariga 

SvSF/Gevär repr & domare Johanna Fritzon 

Tävlingsledare Agnes Svedberg, 0768-40 24 92 

Tävlingskassör Sven Johansson, 070-299 44 94 

Sekreteriat/media Mikael Svensson, 0708-14 36 46 

Teknik och IT Thomas Persson 

Skjutbana/skjutledare Paul Larm 

Servering/kiosk Stefan Andersson, Västerås Skarp 

Tävlingarnas omfattning 

Torsdag 25/7 JSM HJ och DJ 3x40 skott 

Fredag 26/7 JSM HJ och DJ 60 skott liggande 

Lördag 27/7 SM H och D 60 skott liggande 

Söndag 28/7 SM H och D 3x40 skott 

SM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år. 

JSM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 20 år. 

Tävlingslicens är obligatoriskt för deltagare som är födda 2004 och tidigare. 

Anmälan 

Anmälan gör föreningsvis online på live.skyttesport.net senast 2019-07-01. Anmälan 

kommer att öppnas 2019-05-20. Vid problem vid själva anmälan, kontakta Thomas Persson, 

sm50m@skyttesport.net alt 070-634 70 97. Efteranmälan tillåten mot höjd avgift och i mån 

av plats. 

GDPR 

Den nya dataskyddsförordningen gäller från 2018-05-25. Det innebär att den som anmäler 

sig till denna tävling också godkänner att viss lagring av personuppgifter kan komma att ske. 

Uppgifterna är endast till för att kunna genomföra tävlingen samt att därefter redovisa 

resultat. 

Anmälningsavgifter 

Individuellt/föreningslag 250 kr/start Efteranmälan +100 kr/start 



Anmälningsavgifter sätts in på Föreningen Swedish Cup bankgiro: 503-3899 i samband med 

anmälan. Märk SM2019 och föreningsnamn. Har ni ej betalt anmälningsavgiften före 

tävlingens start får ni ej heller delta i tävlingen. 

Skjutlagslistor och resultatlistor 

Kommer att publiceras i Tävlingskalendern (IndTA). 

Livevisning från alla tävlingar: live.skyttesport.net 

Vapen- och utrustningskontroll 

En timme före första start fram till sista start. Stickprov efter tävling. 

Servering och måltider 

Under dagarna kommer det finnas möjlighet att köpa lunch och fika i serveringen. 

Boende 

Boende går att boka på t ex visitvasteras.se/bo/ 

Vägbeskrivning (se karta) 

GPS koordinaterna är: 

WGS84 GPS-koordinater till skjutbanan: Lat N 59° 37' 4? Lon E 16° 23' 9? 

Decimala GPS koordinater: 59.6180, 16.3859 

Tävlingsprogram 

Genomförande enligt ISSF:s reglemente. 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50 m 60 skott liggande 

Mästerskap SM damer & herrar, JSM DJ och HJ. 

Skjutprogram Förberedelse och prov Tävling 

Grundomgång Tid 15 minuter 60 skott liggande, 50 min. 

Final Tid 8 minuter 2x5 skott liggande 

Tid 150 s per serie 

14 skott liggande, 30 sek/skott 

Utslagning vartannat skott 

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. 

Hela tävlingen genomförs med decimalräkning av resultatet. 

8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. 



Lagtävlingar 2 st föranmälda skyttar, båda resultaten räknas. Föreningen får 

anmäla fritt antal lag. Lagtävling genomförs i respektive 

mästerskap: Herrar, damer, herrjunior, damjunior. 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50 m 3x40 skott 

Mästerskap SM damer & herrar, JSM DJ och HJ. 

Skjutprogram Förberedelse och prov Tävling 

Grundomgång Tid 15 minuter 40 skott knästående 

40 skott liggande 

40 skott stående 

Tid 2 timmar och 45 minuter. 

Final Förberedelse och prov Tävling 

Tid 5 minuter 3x5 skott knästående 

Tid 200 sekunder per serie 

Ställningsbyte+prov 3x5 skott liggande 

Tid 7 minuter Tid 150 sekunder per serie 

Ställningsbyte+prov 2x5 skott stående 

Tid 9 minuter Tid 250 sekunder per serie 

Utslagning av 2 skyttar 

5 skott stående 

Tid 50 sekunder per skott 

Utslag av 1 skytt efter varje skott. 

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och provskottstiden. 

Tävlingen genomförs med heltalsräkning i grundomgången och decimalräkning av resultaten 

i finalen. 

8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. 

Lagtävlingar 2 st föranmälda skyttar, båda resultaten räknas. Föreningen får 

anmäla fritt antal lag. Lagtävling genomförs i respektive 

mästerskap: Herrar, damer, herrjunior, damjunior. 
 

Prisutdelning 

Medaljer individuellt och i lag samt hederspriser utdelas på Stockkumla skyttecentrum varje 

dag direkt efter genomförda tävlingar. Tider för prisutdelning kommer att anslås. 

Välkomna till Stockkumla och Västerås! 
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