Ställningsmatchen 2020
Tävlingsbestämmelser
1. Lagtävling
Tävlingen är en lagtävling i korthåll ställningar. Laget ska bestå av två skyttar. Det är möjligt att skapa
lag som är föreningsöverskridande.
Regler för både det nationella skyttet och sportskyttet är tillåtna.
2. Skjutprogram
Skyttarna skjuter en 3x10 serie:
10 skott liggande, 10 skott stående och 10 skott knästående.
Total skjuttid: 1 timme inklusive provskott. Skytten får välja själv om provskott ska ske mellan varje
ställning eller inte.
Tävlingen skjuts på hemmabana.
4. Tävlingens förlopp
Hemmabaneresultatet skjuts av skyttarna under Augusti månad.
Anmälan sker i samband med att resultaten rapporteras till gevärssektionens korthållsansvarig på
agnes.svedberg@outlook.com senast den 31 augusti.
Resultaten ska visa hur många poäng skyttarna har i respektive ställning. Vill laget ha ett specifikt
lagnamn ska detta också rapporteras in.
Vid en eventuell tavelkontroll ska skyttarna kunna skicka in och redovisa sitt resultat. Finns resultatet
sparat online är det ett giltigt alternativ.
De åtta bästa lagen går till final i Fagersta söndagen den 4 oktober. Detta är under förutsättning att det
fungerar i förhållande till corona-restriktionerna. Mer information om finalen kommer i samband med
resultatlistan.

5. Final
Till final går de åtta bästa lagen. Finalen kommer gå till som följer:
Först skjuts likt hemmabaneomgången en grundomgång med 3x10 på en timme inklusive provskott
Därefter skjuts en ställningsfinal enligt det nationella programmet.
Lagdeltagarna skjuter efter varandra i slumpad ordning.
Finalen går av stapeln i Fagersta söndagen den 4 oktober. Observera att detta är samma helg som
Elitseriefinalen går.

6. Särskiljning
Vid lika lagresultat efter grundomgången särskiljs lagen genom bästa individuella resultat. Är lagen
fortfarande lika, särskiljs genom bästa tioskottsserie bakifrån för det bästa individuella resultatet och
därefter det näst bästa.
Samma särskiljning gäller i finalen, men där gäller femskottsserier bakifrån i finalen.
7. Kostnader
Tävlingen är avgiftsfri.
8. Frågor eller funderingar
Kontakta Gevärssektionens korthållsansvarig Agnes Svedberg:
0768 402 492
agnes.svedberg@outlook.com

