Södra Dals PSF
inbjuder till

Nationalsaluten 2010
Nationell tävling och VSM i Militär snabbmatch
Tid och plats

Nationaldagen söndagen den 6 juni 2010.
Föreningens skjutbana i Kärr, Sundals Ryr. Vägvisning från väg E45 i Brålanda.

Anmälan

Föranmälan med e-post till sdpsf@telia.com eller ring Kerstin senast tisdag 1 juni
kvällstid 20.00-22.00.Uppge namn, klubb pistolkortsnr, klass samt önskade
vapengrupper. Vi måste ha fått anmälan senast tisdag 1 juni.

Besked om
starttider

Startlista publiceras på VD-Kretsens hemsida www.demmers.dk/vdkretsen/ senast
torsdag 3 juni.

Startavgift

120 kr per start. Betalas i samband med vapenkontrollen.

Huvudtävlingen Helmatch: 12 serier om 5 skott mot snabbskjutningstavla i svängställ. Markering
mellan varje serie. A-, B- och C-vapen kan komma att skjuta i samma skjutlag. Då
utgör också
skjuts varje serie först av B och C, sedan av A. Därefter markeras serien.
VSM
- omfattning
- vapengrupper

Särskiljning sker som vid precisionsskjutning (SHB mom I.5.12).
Före första tävlingsserien medges en provserie mot svängande mål (10 resp 12 sek).

- skjutklasser Individuell tävling i klass 1, 2, 3 i v-grp A, B, C, D samt i Jun, VetY, VetÄ.
Sammanslagning av klasser kan ske vid få deltagare (SHB mom I.2.3).
Ingen lagtävling.
Västsvenska Mästerskapet avgörs i huvudtävlingen.
De 25 skyttar som har uppnått de högsta resultaten i huvudtävlingen, oavsett
Finalskjutning
- kvalificering vapengrupp, är kvalificerade att delta i finalskjutningen om poänghylsan. För skyttar
som har deltagit i flera vapengrupper räknas endast det högsta resultatet.
Finalskjutningen äger rum när huvudtävlingen är klar.
- poänghylsan

Poänghylsan är ett poängpris som erövras av den skytt som först uppnår 80 poäng.
Om flera skyttar gör detta samma tävlingsdag tillfaller priset den som har fått högst
poäng. Deltagarna erhåller vid varje tävling poäng enligt följande fördelning:
Plac 1: 25 p
Plac 2: 20 p
Plac 3: 15 p

Plac 4: 12 p
Plac 5: 11 p
Plac 6: 10 p

Plac 7: 9 p
Plac 8: 8 p
Plac 9: 7 p

Plac 10-25: 5 p

Priset förvaras mellan tävlingarna av Södra Dals PSF.
- vapengrupper
- skjutklasser
- omfattning

Valfritt vapen (A, B eller C) oavsett om det användes vid huvudtävlingen.
Ingen vapengrupps- eller klassindelning. Samma förutsättningar för alla vapen.
Halvmatch: 6 serier om 5 skott, skjuttid 2x10 sek, 2x8 sek, 2x6 sek.
En provserie på 10 sek mot svängande mål medges före första tävlingsserien.
Resultat från huvudtävlingen inräknas inte i finalskjutningen. Segrare i finalen blir den
skytt som har uppnått det högsta resultatet. Särskiljning som i huvudtävlingen.

Priser

Till bästa fjärdedelen i varje (ev sammanslagen) klass i huvudtävlingen. Segraren i
finalskjutningen erhåller miniatyr av poänghylsan.

Vapenkontroll

Senast 30 minuter före start.

Servering

I klubbstugan.

Frågor

Kerstin Andersson 0522-167 42 eller 070-62 33 702.

