Gästabudet korthåll 2021
Lördagen den 21 augusti på Koxängs skjutbana i Nyköping.
Tävlingens omfattning
Liggandetävling
Samtliga deltagare skjuter en grundomgång, 20 skott. Skjuttiden är 16 minuter, obegränsat
antal provskott under 6 minuter. Till final går de 10 bästa (oavsett klass).
Provskott 6min, Final (15 skott) 10st skott (8min) 5st skott för skott (30s)
Ställningstävling
Samtliga deltagare skjuter en grundomgång, 10 skott liggande + 5 skott stå + 5 skott knä.
Skjuttiden är 25 minuter, obegränsat antal provskott under 6 minuter.
Till final går de 10 bästa (oavsett klass).
Provskott 6min Final (15 skott) 5 ligg, 5 knä (11min), 5stå, skott för skott (1min)

Klassindelning
Liggandetävling

KL9, KL11, KL13, KL15 med stöd.
KL17, KL1, KL2, KL3, KL4, KLElit, KL55, KL65, KL75
utan stöd (remstöd)
Ställningstävling
K2, K3, K4, KElit, K55, K65, K75
Hederspriser i klasserna 9-11
Penningpriser till resterande, ca 1/3-del av deltagarna
Medaljer i Liggandefinal och Ställningsfinal, 1:an 2:an 3:an

Avgifter
Alla klasser 120:-. Betalas på plats, kontant eller Swish

Övrigt
Särskiljning enligt regelboken för Nationellt Skytte.
Vi har 15 banor med SIUS elektronik.
Första Skjutlag 11.00 , 11.45, 12.30
Beroende på antal skyttar så fyller vi skjutlagen från 11.00 och framåt, såklart om man
dubbelstartar så skjuter man ju i två skjutlag
Hitta till skjutbanan? se www.nykopingsskyttegille.com sedan klickar du på Hitta till oss

Anmälan
Senast onsdagen den 18 augusti till tomas.ulming@gmail.com
Namn, Klass, Förening, Kontaktperson
Ev. efteranmälan tävlingsdagen vid skjutbanan kl 10.00-10.30
Servering kommer att finnas
Förfrågningar kan göras hos Tomas Ulming 0734-180631 eller via e-post, se ovan.
Tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år
eller mer.
Välkomna 

i
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Stavsjö-kanonen
Om priset tävlas vid Gästabudet i Korthåll
Inteckning i priset erhåller den som har det högsta resultatet i liggandefinalen.
(gäller samtliga liggklasser)
För ständig egendom krävs tre inteckningar.
Då det blev förvirring vid prisutdelningen vid Gästabudet 2018 så tilldelades Emil Ala-Kulju
Stavsjö-kanonen.
Från början var tydligen priset uppsatt för ungdomar men har under årens lopp ändrats till
samtliga skyttar i liggande klassen, därför fick Emil Södermanlands Nyheters Stavsjö-kanon
samt Filip Andersson får en inteckning för 2018 så vi börjar från början igen.
Ref. Styrelsebeslut den 10 juni 2019
Inteckningar
2018
Filip Andersson
2019
Marcus Heinemark
2020
Elin Enström

Västerås
343p
Norrköping 342p
Sala
341p

**************************************************************************
Nytt för 2019, Stavsjö-kanon som pris i Ställningar.
Inteckning i priset erhåller den som har det högsta resultatet i ställningsfinalen.
(gäller samtliga ställningar)
För ständig egendom krävs tre inteckningar.
Inteckningar
2019
Martin Smedenborn
2020
Martin Smedenborn

Mariefred-Kärnbo
Mariefred-Kärnbo

331p
320p

