PÅ UPPDRAG AV
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER
VÄSTERÅS FRIVILLIGA SKARPSKYTTEFÖRENING
TILL

SM 2021
internationella programmet
Lördag 31 Juli: 50m 60-ligg
Söndag 1 Augusti: 50m 3x40

Välkomna till Västerås
Årets tävling kommer se lite annorlunda ut än tidigare. Dock är vi glada över att
kunna arrangera en tävling över huvud taget. Vi tror vi är flera som har längtat efter
att få lite tävlingspirr i kroppen och få träffa andra skyttar.
Vi vill påminna om att samtliga personer, både deltagare och ledare, har ett
personligt ansvar som bidrar till att tävlingen genomförs på ett så smittsäkert sätt
som möjligt. Det innebär att vi önskar att ni inte skapar en stor publik inne på
skjutbanan eller en tät kö vid serveringen. Ni är självklart också noga med att hålla
avstånd till andra personer.
Vi kommer också ta ansvar. Det kommer finnas tillgång till handsprit och vi kommer
inte erbjuda någon livevisning på plats utan kör enbart visning online och hänvisar
främst till vistelse utomhus. Det blir ingen prisceremoni och begränsad servering. Fler
detaljer finns längre ner i inbjudan.
Så om vi alla hjälps åt kommer det ändå bli ett SM. Ett SM med god konkurrens och
trevliga människor. Precis som ett SM ska vara.

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!
Önskar Västerås Frivilliga Skarpskytteförening genom
Filip Andersson
Tävlingsledare

Tävlingsledning
Tävlingsledare och kontaktperson: Filip Andersson, filip.a@vskarp.com, 073 683 94 49
Tävlingarnas omfattning
ISSF:s regelbok gäller för respektive gren med den nationella förändringen att klasserna
skjuts könsintegrerat. Skjutlagen kommer ej att seedas utan det är upp till tävlingsledningen
att bestämma starttider för skyttarna. Final för de 8 bästa i 3x40, på 60-ligg är det ingen final.
ISSF:s regelbok går att hitta på skyttesport.se
Lördag 31/7
SM 50m 60-ligg. Individuellt och lag.
Skjutlagen är preliminärt satta med två timmarna mellanrum för att föregående lag ska hinna
lämna skjutbanan innan nästa lag anländer. Med hänvisning till pandemin kommer inga
finaler att hållas i denna klass. Inte heller kommer någon prisutdelning ske, utan vinnarna blir
kontaktade i efterhand för att få sitt pris.
Söndag 1/8
SM 50m 3x40. Individuellt och lag.
De 8 bästa skjuter final. Vid flera skjutlag bör dock enbart de åtta bästa ur varje skjutlag
stanna kvar på skjutbanan för att invänta finalen. Vi undanber oss publik till finalen.
Prisutdelning sker till medaljörerna på plats på banan direkt efter finalen.
Lagtävlingar
Föreningen får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare.
Ingen prisutdelning kommer ske för lagpriserna, utan de berörda vinnarna kontaktas efter
tävlingens avslutande.
Anmälan individuellt och föreningslag
Anmälan görs föreningsvis, för individuellt tävlande och föreningslag, i tävlingskalendern
IndTa senast 2021-07-21. Vid problem med anmälan, kontakta tävlingsledningen.
Publicering av namn och bild
Anmälan till denna tävling innebär att du godkänner viss lagring av personuppgifter.
Uppgifterna är endast till för att kunna genomföra tävlingen samt att därefter redovisa resultat.
Läs mer på https://www.imy.se
På eventet kommer det att fotas, bilder kan komma att publiceras på hemsida eller sociala
medier. Du har alltid rätt att invända mot publicering av bilder på dig, då vänder du dig till
tävlingsledningen.
Tävlingslicens
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att
licens är registrerad.
Åldersgränser
SM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år.

Avgifter
Individuellt
Föreningslag

125:- per disciplin
50:- per lag

Enligt det internationella programmet går så kallade start-tjugan till sektionen. Det innebär att
20kr av startavgiften ska gå till gevärssektionen. Hör av er till gevärssektionen vid frågor.
Avgifter sätts in på BG 611-4987, senast den 21 juli i samband med sista anmälningsdag.
Märk med ”SM 2021” och föreningens och skyttens namn. Om en förening betalar för flera
skicka ett mail till torbjorn.h@vskarp.com med vilka skyttar det gäller.
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid!
Årets avgifter ligger på en lägre nivå än normalt eftersom hederspriser inte delas ut.
Skjutlagslistor
Skjutlagslistor publiceras i tävlingskalendern IndTa så snart som möjligt efter sista
anmälningsdag.
Information
Presenteras fortlöpande på IndTa samt https://www.vskarp.com/SM50m2021/
Resultat
Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande på IndTa.
Ingen livevisning kommer finnas på plats. Onlinevisning kommer att finnas via Sius Live,
länk publiceras på tävlingens hemsida.
Protester
Eventuella protester lämnas in skriftligen till skjutledaren i skjutledarbåset senast en
halvtimme efter avslutad skjutning.
Vapen- och utrustningskontroll
Vapen- och utrustningskontroll kommer i år vara begränsad. Enbart enstaka kontroller efter
varje skjutlag kommer genomföras samt för medaljörer efter finalen.
Vapenförvaring
Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras och hanteras enligt gällande
bestämmelser.
Prisutdelning
Ingen prisceremoni kommer hållas, varken för individuella eller lagtävlingarna. Därmed
kommer inga hederspriser att delas ut. Prisutdelning i 3x40 sker direkt efter finalerna på plats
på banan. Medaljörer av 60-ligg och lagtävlingar kommer kontaktas efter tävlingen för att få
sina priser.
Servering
I år kommer det vara begränsad servering. Det innebär att det inte går att förbeställa lunch,
men det kommer finnas kaffe/te, smörgåsar, hamburgare, dricka m.m att köpa.

Vägbeskrivning
https://www.vskarp.com/Skjutbanorna/Stockkumla/HittaHit/
GPS Koordinater:
WGS84 GPS-koordinater till skutbanan: Lat N 59° 37' 4? Lon E 16° 23' 9?
Decimala GPS koordinater:

59.6180, 16.3859

