Skepplanda
Skytteförening
Inbjuder till Riksmästerskap i Field Target
Lördag 13 juni 2015
Vi kommer att tävla i följande klasser:
Tävlingsklasser nationell klass
∙
Fjäder max 10J
∙
PCP max 10J
∙
Fjäder och PCP 16.4J  45J (se förtydligande nedan)
∙
Junior, fjäder och PCP max 10J (se förtydligande nedan)
Tävlingsklasser internationell klass
∙
Fjäder max 16.3J
∙
PCP max 16.3J

Banan kommer att bestå av 
45 
stycken fallmål i samtliga klasser. Målen är placerade på olika avstånd mellan 10
och 50 meter.
Vi kommer att använda oss av Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) regler.
http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_84573/cf_104/20140329_Field_Target_2014.PDF
Startavgift: 
100kr/klass
vid föranmälan eller 
120kr/klass
vid anmälan på plats. Alla avgifter betalas på plats,
endast kontant betalning, medtag jämna pengar. 20 kronor per start går till SvSF.
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens i tävlingsklasserna. Angående juniorklass, se förtydligande
nedan. Vid uthämtande av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10J skall giltig vapenlicens uppvisas.
Föranmälan (
OBS! Stänger 11/6 kl. 23:59
):
https://docs.google.com/forms/d/1eTj275K9Vn4L6VvNOLSmNm4mhC1KohqhdUVt3lBDYWM/viewform?usp=sen
d_form
Hålltider:
08:30
09:30
10:00
10:15
15:00
15:30

Anmälan, inskjutningsbanan öppnar
Genomgång inför tävlingen
Förflyttning till respektive station
Tävlingen börjar
Tävlingen slutar
Prisutdelning

Vi kommer att ha försäljning av korv med bröd, dricka & kaffe.
Tävlingsledare:
Domare:

Sören Johansson:
Lars Johansson:

0705571 818
0734161 780

Plats:
Skepplanda Skytteförening, Holmevattnet 525, 446 96 Hålanda.
Hitta till banan:
Från Göteborg.
Kör E45 norr mot Karlstad.
Sväng av mot Skepplanda.
I Skepplanda sväng vänster mot Sollebrun/Hållanda
Kör ca 10,5 km, sväng höger mot Holmevattnet/Skepplanda sportskyttar.
Efter cirka 3,5 km är du framme.
Gps koordinater:
WGS84:
58°3'21.5"N 12°21'57.6"E
WGS84 DDM:
58°3.358'N 12°21.960'E
WGS84 decimal (lat, lon):
58.055972, 12.365992
RT90:
6442061, 1297000
SWEREF99 ™:
6437974, 344573
Kontakt
:
Sören Johansson:
Lars Johansson:
mejl:

0705571 818
0734161 780
fuxernaskyttegille@gmail.com

Vi önskar er varmt välkomna!
Förtydligande av klassen: ”Fjäder och PCP 16.4  45J”
I denna klass tävlar man i oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP.
Förtydligande av klassen: ”Junior PCP och Fjäder max 10J”
I denna klass tävlar man i oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP..
OBS!
Om junior nyttjar luftvapen vilket överstiger 10J, utgår denne ur juniortävlingen och deltar då i ordinarie
klass för respektive vapentyp. Skyttekort och tävlingslicens krävs från och med det år man fyller 15 år. Man är
junior t.o.m. det år man fyller 17 år.

