DM I BANSKYTTE GEVÄR STÄLLNING 300 M.
Söndagen den 21 augusti, 2022
Plats:

Skjutbanan Blomsterhult, Ulvsby.

Omfattning: Distriktsmästerskap i ställningsskytte med öppet mästerskap, veteranmästerskap och
ungdomsmästerskap (ungdom är skytt som under 2022 fyller högst 20 år).

Klassindelning: G13-15, G1, G2, G3, G4, GE, G55, G65, G75 och kikare
(rekylbroms ej tillåtet).
Skytt ur klass G13-15 till GE som vill delta i ungdomsmästerskap eller öppet
mästerskap skjuter samtliga omgångar enligt högsta klassens program. Kikarklassen
skjuter endast omgång 1 och 2, ingen final.
(G2)*, G3, G4, G Elit skjuter enligt mästerskapsprogrammet nedan G2 skytt väljer själv
om skytt vill skjuta enligt reglementet, knäserie, eller högsta klassens program, anges vid
anmälan. GL65 och GL75 skytt får skjuta liggande. För deltagande i mästerskap och
lagtävlingar ska skytt skjuta högsta klassens program.
För veteraners deltagande i mästerskap och lag gäller knästående.

Program: Mästerskapsprogram enligt regelboken. Internationell tavla.
Omgång 1: Huvudskjutning 3 x 5 skott enligt program för respektive klass.
Klass 55-65-75 skjuter 3x5 skott (5 ligg+ 5 ligg+ 5 knä).
Omgång 2: I omgång 2 deltar samtliga skyttar. Mästerskapsskyttar skjuter en liggserie + en
ställningsserie. Klass G15-G1 samt G65 och G75, som ej deltar i
ställningsmästerskap, skjuter två liggserier.
Klass 55-65-75 skjuter 2x5 skott (5 ligg+ 5 knä)
Finaler:

Veteranfinal - 5 skyttar + lika resultat.
Ungdomsfinal - 5 skyttar + lika resultat.
Öppen finalen - 10 skyttar + lika resultat
Finalerna skjuts som en 5-skottsserie i knästående + 5 enkelskott i stående.
Veteranfinalen skjuts som en 5-skottsserie i knästående + 5 enkelskott i
knästående.

Lagtävling: Separata lagtävlingar för huvudskjutning och standarlagtävling.
H-lagtävling: Fritt antal föranmälda 3-mannalag per förening. Valfri lagsammansättning med skyttar som
skjuter enligt mästerskapsprogrammen. H-lagtävlingen gäller omg. 1.
St-lagtävling: Standarlagtävlingen skjuts med regler enligt bifogat program. Omgång 2 utgör kval till
standarlagfinal. Vid färre antal tillgängliga tavlor än 10,skjuts A och B final i lagtävlingen.
Priser:

Klassvis efter resultat i omgång 1+2.
Prispengarna betalas ut i efterhand föreningsvis.

Medaljer:

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

Anmälan:

Senast onsdag 17:e augusti till: bosse.knoblauch@gmail.com
Ungdomar som ska skjuta mästerskap, anmäler med ett U efter klass.
Frågor: Bo Knoblauch 070-769 78 30
OBS! Tänk på att ange föreningens BG/PG-nr för utbetalning av prispengar ifrån
tävlingarna. Ange även licensnummer vid anmälan.

Avgift:

Individuell start 120 kr, lagavgift 100 kr per lag.
Sätts in på BG 5654-9082 i samband med anmälan eller betalas på plats.

REGLER FÖR STANDARLAGTÄVLING VID DISTRIKTSMÄSTERSKAP I BANSKYTTE.

PROGRAM
Kvalomgång

•

Enkelserien (omgång 2) utgör kvalomgång till standarlagfinal.

•

Fritt antal 3-mannalag från varje förening får anmälas.

•

Ingen begränsning i klasstillhörighet men deltagande lagskyttar ska skjuta enligt högsta
klassens program.

•

Till lagfinal går de 10 bästa lagen.

•

Särskiljning enligt skytteregelboken.

Lagfinal

•

Lagsammansättning får ej ändras från kvalomgång till final.

•

Lagfinal börjar från noll.

•

Omfattning: 3 x 5 skott (5 skott/skytt).

•

Lagskyttarna skjuter samtidigt mot en 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”. D.v.s. en 3- skottsomgång i taget tills särskiljning sker.

•

Lagfinalen föregås av 5 enkla provskott, tid 30 sek/skott. Skyttarna fördelar
provskotten fritt inom laget.

•

Lagfinalen skjuts före de individuella finalerna.

•

Manuell markering: Användande av kikare är förbjudet inne i skjuthallen under lagfinalen
(gäller även publik).

•

Elektronisk markering: Monitorena ska vara synliga för skyttarna och för publiken.

Gevärssektionen
VÄLKOMNA
Karlstad-Ulvsby Skytteförening & Värmlands Skyttesportförbund

