INBJUDAN TILL VÄRMLANDSSERIEN KPIST BANA 2015.
Arrangör: LESJÖFORS SKYTTEGILLE
INBJUDNA:

Samtliga föreningar tillhörande Svenska skyttesportförbundet
Inbjudan skickas till samtliga som deltog i fjolårets serie och till
förbundens kpist-ledare. Serien går i år endast som
hemmabanetävling inga FINALER.

SKYTTEKORTET:

Behövs ej för att delta i serien,

BESTÄMMELSER:

Omgången skjuts mot oanvänd pappspegel, internationella tavlan
med kontrollapp fastsatt på baksidan, mitt för 10´:an.
Används nationell spegel, räknas varje skott ner med 1 poäng.

OBS OBS OBS

KONTROLLAPPAR: Kontrollappen ska före skjutningen signeras av kontrollanten.
Genomförs omgång i samband med annan tävling, ska protokollet
signeras av skjutledaren.
Ej använd kontrollapp skickas omedelbart till tävlingsledare.
Kontrollappar sänds , så snart pengar inkommit på kontot. Se till
att sända pengar i tid om ni vill vara med från start.
Räkna med 3-4 arbetsdagar för arrangörens utskick av kontrollappar.
INGA KONTROLLAPPAR UTSÄNDS FÖRE BETALNING
FINNS PÅ KONTOT,
KLASSER:

KpE, Kp4, Kp3, Kp2, Kp1, Kp55, Kp65, Kp70 och Kp75 och
65L – 70L-75L Vid färre än 6 deltagare i någon klass sker
sammanslagning

PROGRAM:

I varje serieomgång skjuts en grundomgång enligt regelboken.
5 provskott före första serien.
KpE, Kp4, Kp3, Kp55,Kp65-Kp70-Kp75 2x5 ligg 1x5 knä 1x5 stå
Kp2: 3x5 ligg 1x5 knä
Kp1, Kp65L,Kp70L-Kp75L 4x5 ligg

ANMÄLAN:

Insänds – E-mailas på översända listor senast 24/4-2015

POSTGIRO:

LESJÖFORS SKG 1 37 80 - 2

ADRESS:

Lesjöfors Skyttegille
Timmervägen 6
680 96 Lesjöfors

TELEFON:

0590- 30928

Email:
STARTAVGIFT::

kjellnilsson.0590-31111@telia.com
Individuellt: 200:- kronor oavsett klass.

LAGAVGIFT:

För varje anmält 3-mannalag: 150:- kronor.

REDOVISNING:

Direkt till kjellnilsson.0590-31111@telia.comDe 4 bästa av ingående
6 omgångar räknas. Resultaten redovisas serie för serie.

FÖRENINGSLAG:

Föranmälda 3-mannalag helst med 1 angiven reserv. Reserv skall
vara anmäld individuellt i serien och ingår automatiskt vid ordinarie
skytts frånvaro.
I de högre divisionerna ingår 3 skyttar ur E-4-3-55-65-70-75 st
de lägre divisionerna ingår 3 skyttar ur 1-2-65L-70L-75L
Varje division kommer att innehålla 6 lag och startar i samband med
omgång 2. För att få 6 lag i varje division kommer tackas nej till lag om
det inte blir jämnt antal eller erbjudas flera deltaga.

TÄVLINGSDATUM: Omg 1: 4/5 – 17/5 Omg 2: 18/5 – 31/5 Omg 3: 1/6 – 14/6
Omg 4: 15/6 –28/6 Omg 5 3/8 – 16/8 Omg 6: 17/8 – 30/8
RESULTATRAPPORTERING:

Rapportering görs senast kl 23.59 måndag efter sista dag i
omgången.Resultat efter detta kommer ej med.Om ni ej skjutit en
omgång måste ni rapportera oooo.
Alla föreningar måste från nu rappotera till
kjellnilsson.0590-31111@telia.com

KONTROLL:

Spara tavlorna tills resultat för aktuell omgång meddelats.
I samband med resultatgivningen, anges vilka som ska skicka in tavlor
för kontroll.
Av tävlingsledningen tolkat resultat kan ej överklagas.

KLISTERLAPPAR:

Genomskinliga, ej av tejptyp. Sista 5 skotten lämnas oklistrade.
För tavlor med ogenomskinliga klisterlappar, eller pappersspeglar,
kommer resultaten inte att godkännas.
Vid skjutning mot elektroniska tavlor, fästs signerad kontrollapp på
resultatremsan för skjutningen.

HEDERSPRIS:

Utdelas till bästa 1/4 i varje klass. Penningpriser utsändes så alla måste
skriva Pg eller Bgnummer

LAGPRIS

2 lagpris utdelas i varje division.

HEMSIDAN:

Alla resultar kommer redovisas på Värmlands Skyttesportförnunds
hemsida efter att vi under 2014 fick kpistens egna hemsida hackad
av någon som ej gillar kpistskytte, och kommer ej att återuppstå.
portalen.varmland.skyttesport@tele2.se
hemsida http://varmland.skyttesport.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRETS VÄRMLANDSERIE.

