INBJUDAN
Svenska mästerskapen i springskytte 2011
Karlstadspolisens idrotts & skytteförening i samarbete med I 2 Skytteförening
har på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet glädjen att inbjuda Er till SM
i springskytte 2011.
Tävlingsdag:
Lördagen den 10 september med första start kl. 12.00.
Plats:
Sanna skjutbana, Våxnäs Karlstad.
Anmälan:
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening samt uppgift om ev.lag och
stafettdeltagande ska vara oss tillhanda på adress: rune.atterstig@polisen.se senast
den 11 augusti 2011.
Startavgift:
Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett 150 kr/lag. Avgifterna inbetalas till
Karlstadspolisens idrotts & skytteförenings pg 372587-6 i samband med anmälan.
Ange SM i Springskytte 2011.
Individuellt:
Löpning 6 x ca1 km med 6 skjutstationer mot fallmål, typ kurvinen. 5 patroner per
station, totalt 30 patroner. 1 min tillägg per bom.
Skjutavstånd 17,5 m. 3 skjutningar stående med stödhand och 3 skjutningar utan
stödhand. From D/H 65 får stödhand användas vid alla stationerna.
Lagtävling:
Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett ålder och klass.
Stafetttävling:
Löpning ca: 2 km per sträcka. Banan löps i en slinga 2 ggr med skjutning efter varje
varv. 5 patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per deltagare. Innan resp.
skjuttillfälle påbörjas skall 3 extra patroner läggas på skjutplatsen. Skjutavstånd
17,5 m. Stående med stödhand tillåten.
För varje bom, efter att alla ordinarie 5 patroner och de 3 extra patronerna avfyrats,
löps en straffrunda för varje ej träffat mål.
Straffrundan är ca 50 m. Löparen svarar själv för att rätt antal straffrundor löps.
Vid för få löpta rundor blir det tidstillägg på 2 min per missad runda.
Klassindelning:
Individuellt
Hjun
-20 år
H 21
21-34 år

Djun
D 21

-20 år
21-34 år

H 35
H 50
H 60
H 65
H 70

35-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70- år

D 35
D 50
D 60
D 65
D 70-

35-49 år
50-59 år
60-64 år
65-69 år
70- år

Stafett:
Djun – 2 delt, D 21 – 2 delt, och D 50 2 delt.
Hjun – 2 delt, H 21 – 3 delt, och H 50 2 delt.
Vapen:
Endast vapen i kal. 22 med blykula får användas. Vapnet skall vara proppat och
bäras i någon form av hölster.
Vapenkontroll:
Skall vara utförd i god tid före start.
Tävlingsjury:
Anslås på tävlingsdagen.
Priser:
Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt hederspriser till bästa
fjärdedelen.
Servering:
Enklare servering kommer att finnas på tävlingsområdet.
Övrigt:
Omklädning på Tingvalla isstadion, ingång Racket Center.
Logi:
Exempelvis på First Camp Skutberget 054-535120, Swecamp Bomstad baden 054535068,
STF Karlstad vandrarhem 054-566840.

Upplysningar:
Tävlingsledare Håkan Eriksson, mobil 070-609 8991, hakan-l.eriksson@polisen.se
Tävlingssekreterare Rune Atterstig, mobil 070-609 8944, rune.atterstig@polisen.se
Hans Törnevik mobil 076-100 4165, hans.tornevik@swipnet.se
Information, startlistor och resultat kommer att läggas upp på hemsidan www.i2skf.se

Karlstadspolisens idrotts & skytteförening och I 2 SKF hälsar alla varmt
välkomna!

