Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen.
INBJUDAN TILL DISTRIKTSMÄSTERSKAP KORTHÅLL Liggande 2019
Tävlingsdag:

Lördag den 15/6.

Samlingsplats:

Lövsjötorps skyttecenter. Skövde

Arrangör:

Skövde Skg och Västergötlands skyttesportförbund

Anmälan:

Anmälan på plats 09:15-10:30. Har Ni skyttar som måste skjuta i olika lag,
måste Ni se till att de första är på plats 09:15 och anmäler, eller ring mig

Klassindelning:

Enligt skytteregelboken. OBS. vi har ingen åldersgräns alla som vill vara med och
skjuta är välkomna. Resultatlista från klass 13.
Supporterklass. För de som vill skjuta liggande eller sittande vid bor och med stöd,
fyller minst 17 år (supporter skjuter ingen final.)
Skytt från 55 år kan välja att skjuta sittande vid bord, skytt som väljer detta deltager på
samma villkor och i samma klass som de som ligger.

Genomförande:

Grundomgång (20 skott) + Final (15 skott) antal skyttar till final beror på antalet
startande. (Skjuter Megalink).

Avgifter:

100:-. Max 20 år 75:- och max 12 år 30:-

Mästerskap:

Öppet. Till det öppna mästerskapet kan alla anmäla sig att deltaga. Skjuter enligt klass
Elit.
Veteran 60. Öppet för alla som under året fyller minst 60 år.
Junior. Öppet för alla, oavsett skjutklass, som under året fyller max 20 år. Skjuter
enligt Elit:s skjutprogram. Vid färre än tre deltagare överförs dessa till öppna
mästerskapet.
Ungdom för de som skjuter liggande med stöd
Kikare

Medaljer:

I respektive mästerskap utdelas på plats Västergötlands distriktsmedaljer:
1 Guld, 1 Silver och 1 Brons.
Riksidrottsförbundets (RF:s) Distriktsmedalj (plakett) tilldelas segraren i Öppna
mästerskapet samt segraren i Juniormästerskapet. (Utdelas i samband med
gevärssektionens årsmöte).

Hederspriser:

Hederspriser utdelas klassvis i efterhand till juniorer o ungdomar. Penningpriser till
övriga.Vid få deltagare kommer klasser att slås ihop. Klass 11 och yngre pris till
alla.

Servering:

Enklare servering finns på plats.

Frågor?

Mikael Svensson, Gevärssektionen 070 815 53 36
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Väl mött till Västergötlands distriktsmästerskap i korthåll gevär 2019!
c/o Mikael Svensson
Furulundsvägen 15 B
524 32 HERRLJUNGA

Tfn: 0513-125 96
Mobb.: 070-815 53 36

epost: vssf.gevar@gmail.com
Hemsida: http://vastergotland.skyttesport.se

Orgnr: 866600-9124
BG-Nr: 366-5916
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