Hemmabanetävling 2013
På uppdrag av Värmlands Pistolskyttekrets inbjuder Arvika Pistolskytteklubb till kretsens hemmabanetävling.
TÄVLINGSTID:

17 augusti – 8 september

KLASSINDELNING:

Klass 3 = Riksmästare (se förteckning i NP )
Klass 2 = Guldmärkesskyttar ( erövrat året innan )
Klass 1S = Silvermärkesskyttar
-”Klass 1B = Bronsmärkesskyttar
-”endast C-vapen
Klass U1 = Märkeslösa
endast C-vapen
Veteran Y = Skyttar som under året fyller 56 år, och innehar guldmärke
Veteran Ä = Skyttar som under året fyller 66 år, och innehar guldmärke
Dam = Klasser enligt ovan med C-vapen.
Junior = Skyttar som under året fyller högst 20 år, C-vapen

VAPENGRUPPSINDELNING: Öppen i vapengrupp A,B,C
Dam, Junior och Veteran i vapengrupp C
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
kretsens PG 27 87 60 - 4

25 :- / skytt och vapengrupp. Ingen lagavgift. Anmälningsavgifterna insätts på

OMFATTNING:

Individuell tävling och lagtävling mellan icke förutanmälda lag inom varje
vapengrupp. Lagen bildas av de tre bästa skyttarna från varje förening inom
vapengruppen. Endast ett lag från varje förening och vapengrupp räknas. Skytt
får tävla i flera vapengrupper både individuellt och i lag. Om någon klass får
färre än tre deltagare flyttas dessa upp till nästa klass. Serierna skall skjutas
mot två nya speglar med tre serier på varje. Sista serien på varje spegel skall
varken kritas eller klistras. Speglarna skall vara försedda med kontrollapp
mitt på baksidan.

ORDNINGSREGLER:

Skjutningen skall ledas av skjutledare och kontrollant. Skjutledare och
kontrollant får deltaga i tävlingen, men deras kort skall skrivas under av annan
skytt eller kontrollant. Varje spegel skall förses med kontrollapp samt anteckning
om skyttens namn och förening. Märk speglarna med A och B varav de tre sista
serierna skjuts mot spegel B. Skjutresultatet skall noteras på lämpligt skjutkort
och skrivas under av skjutledare och kontrollant innan dessa skickas till
arrangören. Skjutkort som ej är underskrivna, utesluts ur tävlingen.

KONTROLL:

Poänggränser för tavelkontroll är de samma som gäller för Rikstävlingen på
hemortens banor. Tavlorna insändes samtidigt med skjutkorten. Övriga tavlor
sparas i två månader efter tävlingens slut.

ANMÄLAN:

Kontrollappar beställs av Bengt Olofsson 0709-100290,
565olofsson@bredband.net
Skjutkort och överblivna kontrollappar skickas senast den 15 september till:
Bengt Olofsson
Brunnsvägen 1
671 50 ARVIKA

UPPLYSNINGAR:

Lämnas av Bengt Olofsson 0709-100290, 0570-102 58

