Alla skyttar i föreningarna i Alingsås skyttekrets samt alla övriga
skyttar i föreningarna i Västergötlands skyttesportförbund
(verksamhetsmässig eller geografisk tillhörighet) inbjuds att
deltaga i Västgöta-CUPEN säsongen 2012-2013. Föreningarna
inbjuds att deltaga i Västgöta-SERIEN (division I resp division II)
säsongen 2012-2013.
Utanför det som gäller i inbjudningstävlingarna så tävlar skyttarna i Alingsås skyttekrets separat om
seriepriser och klassegerplaketter.
Fyra tävlingsomgångar planeras under säsongen 2012/2013. Första tävlingsomgång blir i RemmeneFölenes inbjudningstävling i Fölene den 4 november. Nästa tävling blir Varakretsens bilfältskjutning i
Essunga den 25 november. 3:dje/4:de tävling blir ??? + Varatraktens påsk-annandagsskjutning.
Västgöta-SERIEN i fältskytte gevär 6,5 mm
Föreningar anmäler sig för att tävla om lagpriser i Västgöta-SERIEN (division I resp II). Anmälningsavgift
100 kr per lag. Det är valfritt att tävla i division I med 3-mannalag eller i division II med 2-mannalag.
Närstående föreningar kan slå ihop sig och anmäla sig under ett gemensamt namn.
Fyra tävlingsomgångar (deltävlingar) skall genomföras innan respektive divisionssegrare koras.
Ingen föranmälan av lagskyttar behöver göras inför tävlingsomgångarna. De tre bästa (division I)
respektive de två bästa (division II) individuella resultaten per förening oavsett skytteklass räknas per
tävlingsomgång. I varje tävlingsomgång utdelas platssiffror 1, 2, 3, . . .
Icke deltagande förening i aktuell tävlingsomgång erhåller högsta möjliga platssiffra som om alla
föreningar deltagit i tävlingsomgången. Förening med lägsta sammanlagda platssiffra efter samtliga
tävlingsomgångar vinner respektive division. Vid lika sammanlagda platssiffra för flera föreningar avgör
flest 1:or, därefter 2:or osv, högst totalträff, högst omgångsträff, näst högst omgångsträff osv.
Föreningar på lika sammanlagda träffantal i en tävlingsomgång delar på platssiffrorna, ex om två lag
delar första platsen får båda platssiffra (1+2)/2=1,5. Segrande lag i respektive division erhåller
hederspris.
Västgöta-CUPEN i fältskytte gevär 6,5 mm
Föreningarna anmäler sina skyttar för att tävla om individuella priser i Västgöta-CUPEN (A-cup och BCup). Anmälningsavgift 50 kr per skytt.
Alla anmälda deltagare i Västgöta-CUPEN lottas i första omgången parvis mot varandra. Alla segrare
tävlar sedan vidare i A-CUPEN och alla förlorare i B-CUPEN. A- och B-CUPEN fortsätter som utslagstävling
i kommande tävlingsomgångar. Fyra tävlingsomgångar skall genomföras.
Kvarvarande skyttar i sista tävlingsomgången tävlar om hederspriser. Om två skyttar uppnår samma
träffantal i någon omgång så utses vinnare enligt de särskiljningsregler som tillämpas i den aktuella
huvudtävlingen. I sista hand får lotten avgöra. Anmälda men ej deltagande skyttar lottas vidare endast
vid första tävlingstillfället.
Anmälan till Västgöta-SERIEN och Västgöta-CUPEN görs till Jonny Karlsson, tel 0734-06 38 00,
jonny.karlsson.eb@gmail.com senast söndagen 30 oktober.
Uppgifter: Västgöta-SERIEN: Lagnamn, ange div I eller II (100 kr). Västgöta-CUPEN: Skyttarnas namn
(50 kr per skytt).

Avgifterna sätts in på Alingsås skyttekrets postgiro 32 90 16 – 0.
Hälsningar
Alingsås skyttekrets
Jonny Karlsson (sekr)

