Inbjuder till Field Target Tävling
Söndagen 15 september 2013
******
Vi kommer att tävla i följande åtta klasser:
 Fjäder max 10J
 PCP max 10J
 Fjäder max 16.3J
 PCP max 16.3J
 Fjäder 16.4-45J
 PCP 16.4-45J
 Pistol & öppna riktmedel gevär 0 – 45J (Förtydligande se nedan).
 Junior PCP och Fjäder max 10J (Förtydligande se nedan).
Banan kommer att bestå av 30 st. fallmål. För klasserna 16.3J gäller två varv på banan, alltså 60
mål. För övriga klasser gäller ett varv, alltså 30 mål. Målen är utplacerade på olika avstånd mellan
10 – 50 meter.
Endast fällning kommer att ge poäng för alla klasser förutom följande två klasser: ”Pistol & öppna
riktmedel gevär 0-45J” och ” Junior PCP och Fjäder max 10J”. För dessa två klasser ges två
poäng för fällning och en poäng för plåtträff.
Vi kommer i övrigt att använda oss av SvSF regler.
http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_65781/cf_104/Field_Target_2013.PDF
Pris: 120:- för 16.3J-klasserna, övriga 70:-. Betalas på plats. Orsaken till den extra 20 lappen är
att den går till Svenska Skyttesportförbundet.
******
Onsala Luftgevärsklubb kommer INTE att kräva grönt kort eller tävlingslicens i år.
Vid uthämtande av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10J skall giltig
vapenlicens uppvisas. Gäller även för klassen ”Pistol & öppna riktmedel gevär” om vapen över 10J
skall användas i denna klass.
******
Hålltider:
8:00-08.45 Inskjutning och vapenbesiktning
08.45 Sammanträde
09:00 Tävlingen börjar
15:30 Deadline alla klasser
16:00 Resultat och prisutdelning
******
Vi har även försäljning av korv med bröd, drickor & kaffe.
******
Lotteri: 1st lott/pers tilldelas vid anmälan. Fina priser.
******
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Tävlingsledare: Lasse Laursen, 0760-257543
Domare: Nisse Andersson, 0704-714867
För vägbeskrivning/frågor, ring någon av ovanstående.
onsalaskytte@gmail.com
Eller kolla in länken:
http://hitta.se/SearchCombi.aspx?vad=&var=Knapeg%e5rdsv%e4gen+84+43993+Onsala
******

Varmt välkomna!
Förtydligande av klassen:”Pistol & öppna riktmedel gevär 0-45J”.
För gevär är endast öppna riktmedel tillåtna, dock ej diopter. För pistol är kikarsikte och
rödpunkt tillåtna. Monteras axelstöd på pistol är detta att liknas vid gevär.
Förtydligande av klassen:”Junior PCP och Fjäder max 10J”
Om junior nyttjar luftvapen vilket överstiger 10J, utgår denne ut juniortävlingen och deltar då i
ordinarie klass för respektive vapentyp.
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