DISTRIKTSMÄSTERSKAP I BANSKYTTE 300 M.
Tid o plats: söndag den 16/8 2020 i Blomsterhult, Ulvsby.
Omfattning: Distriktsmästerskap i ställningsskytte med öppet mästerskap, veteranmästerskap
och ungdomsmästerskap (ungdom är skytt som under 2020 fyller högst 20 år).
Klassindelning: G13-15, G1, G2, G3, G4, GE, G55, G65 och G75.
Skytt ur klass G13-15, G1 och G2 som inte vill delta i mästerskap skjuter samtliga
omgångar enligt ordinarie skjutprogram, anges vid anmälan.
Skytt ur klass G65 och G75 som inte vill delta i mästerskap får skjuta samtliga
omgångar i liggande skjutställning, anges vid anmälan.
För deltagande i mästerskap och lagtävlingar ska skytt skjuta mästerskapsprogram.
Program:

Mästerskapsprogram enligt regelboken. Internationell tavla.
Grundomgång:

Fritt antal provskott under 3 minuter före grundomgång
Ungdom+Öppet mästerskap: 5L – 5L – 3K+2S.
Veteranmästerskap: 5L – 5L – 5K
G13-15, G1, G65, G75 (ej mästerskap): 5L - 5L - 5L
G2 (ej mästerskap): 5L - 5L – 5K
Mellanomgång:

Fritt antal provskott under 2 minuter före mellanomgång
Ungdom+Öppet mästerskap: 5L – 3K+2S.
Veteranmästerskap: 5L – 5K
G13-15, G1, G65, G75 (ej mästerskap): 5L - 5L
G2 (ej mästerskap): 5L – 5K
Finaler:

Veteranfinal – 5 skyttar + lika resultat
Ungdomsfinal – 5 skyttar + lika resultat
Öppen finalen – 10 skyttar + lika resultat

Fritt antal provskott under 2 minuter före finaler
Ungdom+Öppet mästerskap: 5K – 5S.
Veteranmästerskap: 5L – 5K
Lagtävling: Separata lagtävlingar för grundomgång och mellanomgång.
H-lagtävling (grundomgång):
Fritt antal föranmälda 3-mannalag per förening. Valfri lagsammansättning med skyttar
som skjuter enligt mästerskapsprogrammen.
St-lagtävling (mellanomgång):
Standarlagtävlingen skjuts med regler enligt bifogat program. Mellanomgång utgör kval
till standarlagfinal. Max 10 lag deltager i lagfinalen.
Lagfinal:

Lagsammansättningen får ej ändras från kvalomgång till final.
Finalen börjar från noll. (Veteran får skjuta stående i lagfinalen trots ändring i
regelbok 180225)
Omfattning 3 x 5 skott (5 skott per skytt). Lagskyttarna skjuter samtidigt mot
gemensam tavla. En skjuter liggande, en knästående och en stående. Skjuttid per
3-skottsomgång 1 min. Summamarkering efter varje omgång.
Särskjutning om segern vid lika slutresultat sker genom ”sudden death”.
5 enkla provskott före finalen, tid per skott 30 sek. Skyttarna fördelar
provskotten fritt inom laget.
Lagfinalen skjuts före de individuella finalerna.

Medaljer:

Medaljer utdelas till de 3 bästa i öppna mästerskapet, de 3 bästa i veteranfinalen samt
till de 3 bästa i ungdomsfinalen.
Medaljer till de 2 bästa lagen i lagfinalen

Priser:

Klassvis efter resultat i omgång 1+2.
Lagtävling H

Avgifter:

Individuell avgift 100kr för samtliga.
Lagavgifter 100kr per lag och lagtävling
Avgifter betalas på plats eller sätts in på Karlstad-Ulvsby skytteförenings bankgiro BG
5654–9082

Anmälan:

Insändes senast den 13/8 Adress: stefan.ahlesved@ncc.se
Starttiderna publiceras på föreningens och förbundets hemsida den 14/8.

Välkomna

