INBJUDAN
FRYKSDALENS PISTOLSKYTTEKLUBBS NATIONELLA
BANSKJUTNING GULDCUPEN
LÖRDAGEN 28 JULI 2012
TID:

Lördagen den 28 juli 2012 med första start 09.15.

PLATS:

Sunne Sport- och Skyttecenter vid Bergskog, Sunne. Vägvisning från väg 241 öster om Sunne Kyrka.
Från E 45 kör genom Sunne centrum, vidare mot Munkfors.

TÄVLINGENS
OMFATTNING:

LAGTÄVLING

Individuell tävling i klasserna:
A-3, 2 och 1
B-3, 2 och 1
C- 3, 2 och 1
C-Juniorer
C-Vet.Y-Ä
Dam3, 2 och 1
Skytt får delta i tre vapengrupper.
Tävlingen inleds med en grundomgång om 6 serier.
Mellan klubbarna föranmälda tremannalag oavsett vapen och
klass. Lag skall vara anmält innan första start. (Skytt får bara
delta i ett lag)

FINALSKJUTNING: Efter grundomgången skjuts en final om poängpriset
GULDCUPEN. Skytt som skjutit någon 50-serie under grundomgången eller under tidigare års tävlingar deltar i
finalskjutningen. Se bifogade tävlingsregler och förteckning
över GULDKLUBBEN.
ANMÄLAN:

Tävlingsdagen på skjutplatsen mellan kl. 8.00 och 10.30.
Skytt som startar i 3 vapengrupper senast kl. 9.00.

ANM.AVGIFT:

100 kronor per start erlägges i samband med anmälan.

PRISER:

Hederspriser till bästa fjärdedelen av deltagarna i grundomgången. Poäng i GULDCUPEN till deltagarna i
finalskjutningen.

UPPLYSNINGAR:

Tommy Persson 070-66 54 160 eller Jörgen Persson 056512042

ÖVRIGT

Sunne är fyllt av evenemang under sommaren. Du som vill
stanna mer än en dag, gå in på www.sunneturism.se och kolla
evenemang och aktiviteter

VÄLKOMNA TILL SUNNE DEN 28 juli 2012

Sunne 2011-07-14
BESTÄMMELSER OM FRYKSDALENS PISTOLSKYTTEKLUBBS GULDKLUBB
OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER OM VANDRINGSPRISET GULDCUPEN
Bestämmelserna gäller från och med år 2011
GULDKLUBBEN
Som medlem i Fryksdalens Pistolskytteklubbs GULDKLUBB räknas den skytt som i samband med
klubbens årliga banskyttetävling skjuter minst EN 50-serie. Dessa skyttar förtecknas i speciellt
adressregister. Skyttarna kommer sedan att erhålla inbjudan till klubbens tävling så länge de tillhör
Guldklubben. Medlemskapet förfaller om en skytt inte deltagit i klubbens banskyttetävling under
tre år. Därefter stryks även skyttens poängsumma.
GULDCUPEN.
Guldcupen är ett vandringspris som sattes upp första gången 1990 och som erövrades för alltid
1996. Nytt pris sattes upp till 1997 års tävling som erövrades 2001. Nytt pris instiftades inför 2002
års tävling, som erövrades 2006. Nytt pris instiftades 2007, som erövrades för alltid 2010. Priset
delas ut då det erövrats för alltid. Mellan tävlingarna förvaras priset av Fryksdalens
Pistolskytteklubb.
Tävlingen om GULDCUPEN sker mellan medlemmarna i GULDKLUBBEN, dels de som under
tidigare år blivit medlemmar och dels de som vid innevarande års tävling blir medlemmar.
Tävlingen avgörs i form av en finalskjutning efter Guldcupens grundomgångar. I tävlingen skjuts 3
tävlingsserier med möjligheter till 5 provskott. Resultatet av dessa tre serier avgör
poängfördelningen enligt nedan. Endast skytt som deltager i grundomgång får skjuta final.
Priset erövras för alltid av skytt som erhållit 60 poäng och vinner finalskjutning.
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SÄRSKJUTNING
Vid lika resultat mellan 1 och 2 sker särskjutning.
Övriga särskiljs enligt bestämmelserna i skjuthandboken.
Deltagande sker med valfritt vapen som godkänts vid
vapenkontroll.
Jury utses på tävlingsdagen vid varje tävling.

