NATIONELLT SM 300 M
ÖPPEN & VETERANER
BANA GEVÄR 6,5
28-29 AUGUSTI 2021
Mariestads skyttegille hälsar alla välkomna till en härlig skyttehelg på
Mariestads skyttecentrum vid sjön Ymsen!!

På uppdrag av Svenska skyttesportförbundets gevärssektion har Mariestads skyttegille fått
förtroendet att arrangera SM i banskytte gevär 300 m. Tävlingarna genomförs på Mariestads
Skyttecentrum vid sjön Ymsen i Mariestad den 28-29 augusti 2021.
Tävlingarna skjuts på Megalink

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Kassör:
Sekretariatansvarig:
Vapenkontroll
Servering:

Roger Strandh
Tobias Hillqvist
Malin Lidholm
Jouko Kuokkanen
Erikas Zimka
Per Strandh
Ann-Sofie Fernström

Anmälan
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis före den 1 augusti genom att
e-posta anmälningsblanketten till smbana2021@gmail.com eller skicka per post till
Mariestads skyttegille c/o Roger Strandh, Spolvägen 19, 542 73 MARIESTAD.

Avgifter
Individuellt:
Föreningslag:
Förbundslag:

250 kr
250 kr
300 kr

Individuell efteranmälan t.o.m. den 16 augusti kan ske i mån av plats för 500 kr/start.
Startavgifter sätts in i samband med anmälan på Mariestads skyttegilles pg 54 10 69-1.
Märk betalningen med ”SM bana 2021+ föreningsnamn”.

Licens
Tävlingslicens är obligatorisk för deltagande skyttar.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start.
Stickprovskontroll kommer att ske i varje skjutlag och samtliga finalskyttar kommer att få
genomgå kontroll.
Fredag
Lördag
Söndag

17.00 – 20.00
07.00 – 19.00
07.00 – sista start för dagen

Inskjutning och vapenförvaring
Det finns inga möjligheter till inskjutning eller vapenförvaring.

Lunch
Vi kommer att servera lunch som går att förbeställa till båda tävlingsdagarna för
90 kr/person. Lunch förbeställs på anmälningsblanketten och betalning sätts in på
pg 54 10 69-1 i samband med anmälan.
Lördag:
Söndag:

Köttbullar, stekt potatis, sås, lingon och måltidsdryck
Pytt i panna, ägg, rödbetor och måltidsdryck

Förbeställda lunchkuponger finns att avhämta vid sekretariatet vid ankomstanmälan.

Servering
Vårt café kommer att hålla öppet båda dagarna där gillets populära våfflor kommer att
serveras och utöver det kommer det även finnas kaffe, dricka, korv, smörgås, glass, kakor
och godis till försäljning.

Startlistor
Deltagarförteckning och skjutlagslistor publiceras senast den 17 augusti på hemsidorna
indta.se, lituslarm.se/tavlingar och idrottonline.se/MariestadsSG-Skyttesport/

Resultat
Resultat anslås löpande vid skjutbanan.
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras på indta.se, lituslarm.se/tavlingar
och idrottonline.se/MariestadsSG-Skyttesport/. För livevisning se lituslarm.se/tavlingar

Förfrågan och information
Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:

Roger Strandh
Tobias Hillqvist

0706-174196
0705-330323

e-post:
hemsida:

smbana2021@gmail.com
idrottonline.se/MariestadsSG-Skyttesport/

Tävlingsplats

MARIESTADS SKYTTECENTRUM

Från E20 – Väg 202 mot Töreboda ca 1 mil
GPS Koordinater:
WGS84 g/m

N 58° 42 21
E 13° 58 43

WGS84 dec

58. 7059
13. 9786

Förslag på boende:
Hotell Aqva
Viktoriagatan 15
www.aqva.se

tfn: 0501-195 15

Hotell Wictoria
Drottninggatan 7
www.hotelwictoria.se

tfn: 0501-139 05

Hotell Vänerport
Hamngatan 32
www.hotelvanerport.se

tfn: 0501-771 11

Hotell Waterside
Vandrarhem
Oxvägen 5
www.watersidemariestad.se
Ekuddens Camping Mariestad
www.ekuddenscamping.se

tfn: 073-3130685

tfn: 0501 –10637

Det finns ingen övernattningsmöjlighet vid skjutbanan.

Förbehållningsrätt
Om tävlingens genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid 19 och de
lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid 19
förbehåller vi oss rätten att ställa in eller begränsa antalet deltagare. Vi förbehåller oss
även rätten att begränsa antalet deltagare på grund av högt antal anmälningar. Anmälningsavgiften kommer då att betalas tillbaka till de tävlande som inte kommer att få delta.
Vid högt deltagarantal så förbehåller vi oss rätten att använda alternativa skjutprogrammet.

GDPR: I samband med anmälan samtycks till att namn och förening publiceras i startlistor och resultatlistor
samt att foton från tävlingsdagarna publiceras på hemsida och sociala medier.

Sponsorer:

Tävlingsschema Lördag 28/8.
Svenskt mästerskap – Gevär liggande

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuts efter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter
särskiljning enligt regelboken. Finalerna skjuts med A och B final.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär liggande

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskapsprogram
enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett Mästerskap. Till final går de
20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

SM Distriktslag

Sju föranmälda skyttar. Med max tre skyttar med ”lättare skjutprogram” (t.ex. veteraner
i Gevär 6,5 bana) får ingå i laget. Som lagresultat räknas de 5 bästa skyttarna och dessa 5
erhåller SM-medalj.

SM Föreningslag

Två föranmälda skyttar, varav max en får vara ur SM med ”lättare program”.

Finalprogram

Finalerna skjuts med A och B final.

Tävlingsschema Söndag 29/8
Svenskt mästerskap – Gevär ställningar

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuts efter mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt
regelboken.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär ställningar

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskapsprogram
enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett Mästerskap. Till final går de
20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

SM Distriktslag

Sju föranmälda skyttar. Med max tre skyttar med ”lättare skjutprogram” (t.ex. veteraner
i Gevär 6,5 bana) får ingå i laget. Som lagresultat räknas de 5 bästa skyttarna och dessa 5
erhåller SM-medalj.

SM Föreningslag

Två föranmälda skyttar, varav max en får vara ur SM med ”lättare program”.

Finalprogram

Finalerna skjuts med A och B final.

Anmälningsblankett till Nationellt SM i Banskytte 2021
OBS! Anmälan skall vara oss tillhanda senast söndag den 1 augusti 2021
Anmälningsblankett e-postas till smbana2021@gmail.com eller postas till
Mariestads skyttegille c/o Roger Strandh, Spolvägen 19, 542 73 MARIESTAD.

Namn

Öppen/
Veteran

Tävlingslicens nr

Antal individuella starter

_______

á 250 kr = ________ kr

Antal föreningslag

_______

á 250 kr = ________ kr

Antal luncher

_______

á 90 kr = ________ kr

ANMÄLAN
Liggande
Ställning

LAGANMÄLAN
Liggande
Ställning

Lördag

Lunch

Söndag

Betalning insättes på Mariestads Skyttegilles pg nr 541069-1
Märk med ”SM och föreningens namn”

Summa avgifter:

_______________ kr

Förening:

_________________________________________

Kontaktperson: _________________________________________

Telefon:

________________________________________

E-post:

________________________________________

Skicka även en kopia av anmälningsblanketten till ditt distrikt

