SM-Uppladdning

Kom till Arvika i Västra Värmland och vässa formen
inför SM, i en precisionstävling med kvalificerat motstånd.
Förutom vår ordinarie precisiontävling, Jössekedjan,
kommer vi också att arrangera en extratävling av typ stegfinal.
De 8 skyttar med högst resultat i Jössekedjan deltar.
Mer info finns i inbjudningarna eller kan fås av
Bengt Olofsson 0709-100 290

Välkomna

PRECISIONSSKJUTNING
LÖRDAG 6 Juni
Plats:

Arvika Pistolskytteklubbs skjutbana vid Paradiset, Högvalta.
Banan är belägen ca 3 km från Arvikas centrum efter
riksväg 61 mot Norge, avfartsväg till höger märkt ”JÖSSEKEDJAN”

Anmälan:

Tävlingsdagen kl 08.30 - 12.00
Skytt får deltaga i alla tre vapengrupperna
Skytt som deltar med tre vapen anmälan senast kl 09.00
-”två vapen anmälan senast kl 10.30

Omfattning:

Precisionsskjutningen omfattar en provserie och sju tävlingsserier

Klasser:

Tävlingen genomföres i vapengrupperna A, B och C
i klasserna 1, 2 och 3. I vapengrupp C för Junior,
Veteran Y, Ä och Dam 1, 2 och 3.

Avgifter:

Anmälningsavgift
Vid samtidig anmälan till två vapengrupper
-”tre vapengrupper
Juniorer
Lag

Lagtävling:

Lagtävling för förutanmälda tremannalag , skytts först skjutna
resultat räknas i lagtävlingen.

100:175:250:50:50:-

Priser:

Individuellt tävlas om vandringspriset ”JÖSSEKEDJAN ” uppsatt 2009.
För att bli ständig egendom skall priset erövras tre gånger.
Hederspriser till bästa ¼ delen i varje klass.
I lagtävlingen plaketter till de tre bästa lagen.

Vapen:

Samtliga av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen
får användas. Vapenkontroll skall vara gjord i god tid före start.

Pistolkort:

Pistolskyttekort uppvisas vid anmälan

Frågor:

Bengt Olofsson
Krister Olsson

0570-102 58
0570-210 95

Tävlingsjury utses och anslås tävlingsdagen.
Servering i traditionell stil

VÄLKOMNA

Extratävling

Norma-cupen
Deltagare: De 8 bästa i "Jössekedjans" resultatlista oavsett vapengrupp och klass.
Skulle någon kvalificera sig med flera vapen, får man välja vilket vapen
man vill skjuta med, startlistan fylls på med skyttar så att man får
8 deltagare. Övriga skjuter med det vapen man kvalificerat sig med.

Tävling:

1 serie om 5 skott i varje omgång, provserie före omgång 1.
Serierna skjuts skott för skott på 75 sekunder, gemensam kikarmarkering
och preliminär resultatrapportering efter varje skott. När hela serien
(5 skott) är skjuten sker officiell markering.
Högsta resultat i varje match går vidare till nästa omgång.
Vid lika resultat sker särskjutning.
Skytt nr1 skjuter i första omgången mot skytt nr8, nr2 mot nr7,
nr3 mot nr6 och nr4 mot nr5.
I omgång 2 möts segraren i match 1 och match 3 och
i match 2 och 4 . I omgång 3 final mellan
segrarna i matcherna

Resultat:

Resultatredovisning av matcherna kommer även att ske i serveringen på
uppförstorade tavlor skott för skott.

Pris:

Segraren får i pris 1 000st Norma 1 cal.22 värde ca: 1 800:-

