INBJUDAN
Skaraborgsserien 2019–2020
Skaraborgs skytteförbund inbjuder föreningar verksamma inom Västergötlandsskyttesportdistrikt till
hemmabanetävling med luftgevär. Liksom tidigare år, består tävlingen av en individuell- och en lagtävling
mellan 2 manna lag. Antal tävlingsomgångar är 8st. Inrapportering av resultat sker med 2 veckors
mellanrum.

PROGRAM:
Skjuttid 60 min/40 skott, 40 min/30 skott & 30 min/20 skott. Obegränsat antal provskott ingår i skjuttiden.

GENOMFÖRANDE:
Före tävlingens början: Gör matchprotokoll, notera Omg., klass, div., (lag) och skyttens namn. Vid skjutning
mot elektroniska tavlor skall datum för skjutningen framgå samt att tävlingsledaren signerat skjutprotokollet
för att det skall vara giltigt. Vid skjutning på manuella banor åtgår 4, 6 resp. 8 tavlor/skytt. Ett skott mot
vardera pricken = 5 skott mot respektive tävlingstavla. Skulle tävlande av misstag skjuta 2 skott mot samma
prick, lämnas en prick oskjuten. Aldrig 6 skott på tävlingstavlan. Skulle skytt skjuta 6 skott mot tavlan,
lämna en prick oskjuten på nästa tavla. Detta får ske högst 2 ggr. vid 40-skottstävling. Sker detta ytterligare,
dras högsta värdet från den prick som har 2 kulhål. Inga kontrollappar, eller numrerade tavlor utsändes,
deltagande förening svarar själva för tavlorna.
Om en skytt vill använd ett resultat från annan tävling är detta tillåtet om skytten meddelat detta
innan tävling och det rapporteras i samband med resultatgivningen.

SKJUTLEDARENS - KONTROLLANTENS UPPGIFT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestäm en tidpunkt för genomförandet av tävlingsomgången i föreningen
Kontroll av samtliga tävlingstavlor: (löpnummer.)
Meddela skjuttiden, starta tävlingen, meddela då 5 min. återstår, samt när skjuttiden är slut.
Kontrollera att de tävlande skjuter i reglementerad ställning.
Visitera samtliga vapen efter tävlingen.
Signera resultatlapparna respektive tavlorna

Det är absolut förbjudet att vidröra kulhålen på tävlingstavlorna med föremål av något slag för att vidga
kulhål ect. Skulle detta upptäckas, döms alltid till det lägre värdet av det aktuella skottet. Tolkning av
tveksamt skott är tillåtet men skall ske av skjutledaren, som märker det tolkade skottet med en pil och ett T
(tolkat).

EFTER AVSLUTAD TÄVLING:
Sänd matchprotokollet till tävlingsledaren (Jan-Olof Janneson) senast det datum som angivits under punkten
övrigt. Resultaten mottages EJ per telefon. För sent poststämplade resultat medges icke, utan redovisas som
WO. i den aktuella omgången. Vid problem, kontakta tävlingsledaren för lösning i bästa samförstånd.

RESULTATKONTROLL:
Resultatlappar eller tavlor som infodras för kontroll, skall utan dröjsmål, och senast det datum som angivits
på talongen insändas, därefter redovisas resultaten som WO.. Ändringar, som ej medför ändrad matchpoäng,
redovisas inte, utan införes endast i summan ”skjuten poäng”. Resultatkontrollen kommer ske slumpvis,
oberoende av inrapporterat resultat.

REPRESENTATION:
Skytt får endast representera ett ålders lag/serieomgång. Skytten behöver ej vara anmäld i tävling A.

Tävling A
TÄVLING A (INDIVIDUELL TÄVLING):
Skyttarna möts klassvis 8 omg. I slutresultatet räknas de 6 bästa resultaten. Klassindelning och skjutprogram
enligt nedanstående uppställning. Skytt som önskar skjuta i högre klass än den han är kvalificerad för, har
rätt att göra detta. Med högre klass avses åldersklass för juniorer, lägre åldersklass för veteraner och högre
kompetensklass för seniorer.

KLASSINDELNING INDIVIDUELLT:
SITTANDE MED STÖD:

SKJUTPROGRAM

L9

Fyller högst 9 år 2019

20 skott

L 11

Fyller högst 11 år 2019

30 skott

L 13

Fyller högst 13 år 2019

40 skott

L jun

Fyller högst 20 år 2019

40 skott

Elektron

Skyttar med nedsatt syn

40 skott

V 70

Fyller lägst 70 år 2019

40 skott

L Sen 1

Fyller lägst 20 år 2019

40 skott

L Sen 2

Skyttar som klarat 393p 3ggr föregående säsong

40 skott

L Sen E

Skyttar som klarat 397 3ggr föregående säsong

40 skott

Support

Skyttar som ej önskar deltaga i prisklass (= endast lottade priser) 20 skott

SITTANDE MED REMSTÖD:
L Sir

Skytt som vill skjuta med rem oavsett ålder

40 skott

V Sir

Fyller lägst 60 år 2019

40 skott

Elektron

Skyttar med nedsatt syn

40 skott

L JUN S

Fyller högst 16 år 2019

20 skott

L 20

Fyller högst 20 år 2019

40 skott

V 50

Fyller lägst 50 år 2019

40 skott

STÅENDE:

Seniorer

40 skott

L Elit

Skyttar som under föregående år, vid 3 tillfällen, uppnått 384 poäng.

L4

Skyttar som under föregående år, vid 3 tillfällen, uppnått 372 poäng.

L3

Skyttar som under föregående år, vid 3 tillfällen, uppnått 344 poäng.

L2

Skyttar som under föregående år, vid 3 tillfällen, uppnått 320 poäng.

L1

Skyttar som ej uppnått kompetenser

Dubbeln en skytt skjuter i två ställningar
En skytt skjuter 20 skott sittande med stöd och 20 stående oavsett klass

”800grader”
Skjutställning sittande med stöd och oavsett ålder (alla mot alla)
En tävling med decimalräkning 100st skott per omgång, segrare är den med högst totalpoäng inklusive
decimal. Alla omgångar räknas

Tävling B
SKJUTPROGRAM, TÄVLING B
Lagen skall bestå av två föranmälda deltagare.
Vid förhinder för någon lag skytt får en reserv sättas in.

LAGSAMMANSTÄLLNING:
Sittande med stöd:

Stående:

L9

Två skyttar ur klass L 9

Jun

Två skyttar ur klass L Jun S, L20

L 11

Två skyttar ur klass L 11

Seniorer

Två ståendeskyttar oavsett klass

L 13

Två skyttar ur klass L 13

L jun

Två skyttar ur klass L jun

Sitt

Två skyttar ur klass L Sen A, B, V70, Elektron

Sittande utan stöd:
L Sir: Två skyttar ur klass L Sir, V Sir
V Si: Två skyttar ur klassen V Sir
Kompis:
Två stående skyttar oberoende av förening båda skjuter 40skott (Skytt använder samma resultat som i övriga
lagtävlingar)
Familj:
En förälder och ett barn. Båda skjuter 20 skott. (Samma förälder eller barn får ingå i flera lag)
(Skytt använder samma resultat som i övriga lagtävlingar om skytten skjuter mer än 20 räknas de 20 första)
Dubbeln
En sittande med stödskytt och en stående skytt båda skjuter 20skott
(Skytt använder samma resultat som i övriga lagtävlingar om skytten skjuter mer än 20 räknas de 20 första)

REDOVISNING:
Redovisning av resultaten sker på Västergötlands hemsida

ÖVRIGT:
Inrapportering av resultat sker s e n a s t följande dagar. Inrapportering kan ske antingen per post eller som epost. Poststämpelns datum gäller. Tidstämpling på e-posten skall vara senast 23.59 på rapporteringsdagen.

TÄVLINGSSCHEMA
Omgång 1:

1 november

2018

Omgång 5:

17 januari 2019

Omgång 2:

15 november

2018

Omgång 6:

31 januari 2019

Omgång 3:

29 november

2018

Omgång 7:

21 februari 2019

Omgång 4:

13 december

2018

Omgång 8:

6 mars

2019

Tävlingen avslutas med en final 5st bästa i respektive klass

AVGIFTER:
50 kronor/deltagare och 50 kronor/lag Anmälningsavgiften sätts in på förbundets pg.nr 2 61 87-5

Samt märk med förening och antal starter ind. och lag
ANMÄLAN:
Insändes till: Jan-Olof Janneson
Vallmogatan 54
521 41 Falköping

Tfn: 0515-157 99
Mobil: 070-309 39 01
e-post: jo@janneson.com

Senast 31 oktober
LYCKA TILL!

TÄVLINGSLEDAREN

