Inbjudan
Distriktsomgång Skyttiaden
och
DM Nationellt Stå
Lördag 3:e december
Arvika SKG inbjuder till Distriktsomgång Skyttiaden och DM Nationellt Stå för Värmlands
Skyttesportförbund.
Stående skyttar i Skyttiaden som även deltar i DM räknar sitt resultat i grundomgången till
båda tävlingarna.
Datum:

Lördagen den 3:e december.

Plats:

Paradisbanan i Högvalta ca. 3 km utanför Arvika mot Åmotfors.

Skyttar i klass LSi Yngre (födda 2012 och senare) är välkomna att delta utanför
Skyttiaden, startavgift 80 kr.

Skyttiaden
Klasser:

LSi 11
LSi 13
L13
LSi 15
L15
L17
L21

Skytt född 2010-2011.
Skytt född 2008-2009
Skytt född 2008-2009
Skytt född 2006-2007
Skytt född 2006-2007
Skytt född 2002-2005
Skytt som fyller 21-25 år 2022

I klass 13 och 15 får skytt dubbelstarta och delta i både sitt och stå.

OBS! Skytten deltar i den klass som gäller under 2022, ej tillåtet att
klassas upp till högre klass.
Program:

Tävlingen omfattar 40 st skott med decimaltolkning, fritt antal provskott före
första tävlingsskottet.
Skjuttider:
Sittande
Stående

45 min.
60 min.

Anmälan:

Senast söndag 27:e november i tävlingskalendern IndTA eller till:
eric.m.wallberg@gmail.com

Avgift:

100 kr som faktureras i efterhand. Ange fakturaadress i anmälan.

Regionsfinal: De 5 bästa i varje klass vid distriktsomgången går vidare till regionsfinal.
Regionsfinalen avgörs lördag 4:e februari 2023 i Örebro. Från regionfinalen går
de fem bästa i samtliga klasser vidare till riksfinalen.

Till regions- och riksfinal kommer tävlingsledningen för Skyttiaden att fylla
upp varje klass till 28 skyttar.
Riksfinal:

De 5 bästa i varje klass vid regionsfinalen går vidare till riksfinal.
Till riksfinalen går även skyttar med samma decimalresultat som skytt nummer
28.
I klass LSi 11 går 56 skyttar till riksfinalen: 28 skyttar enligt ovan och 28
skyttar lottas ut föreningsvis bland de föreningar som rapporterat in enligt
nedanstående länk till skyttiaden, därefter får föreningen själv utse
skytten/skyttarna.
Riksfinalen avgörs 11-12 mars i Linköping.

Övrigt:

Endast godkända stöd i sittklasserna. Skjutjacka tillåten i alla klasser.
Hjälp tillåten endast under provskotten. Behövs hjälp med laddning säg till
skjutledaren.

Tävlingslicens krävs för skyttar som under året fyller minst 15 år. Under
2023 krävs tävlingslicens även för skyttar i klass LSi 13 och L13 som
fyller 15 år (födda 2008).
Kontroll av betald licensen kommer skärpas.

Viktigt

Samtliga föreningar ska själva rapportera in sitt deltagarantal i de olika klasserna direkt efter
att distriktomgången är klar. Det är utifrån dessa rapporter skyttarna i klass LSi 11 lottas till
riksfinalen. Rapportlänk är följande:
http://goo.gl/ZAwVpN

Inbjudan
DM Nationellt Stå
Program:

40 skott i heltal, skjuttid 60 minuter inklusive fritt antal provskott.

Klasser:

L13, L15, L17, L1, L2, L3, L4, LE, L55, L65, L75

Mästerskap
Ungdom:

Skyttar som under året fyller max 20 år.

Veteran:

Skyttar som under året fyller minst 55 år.

Öppet:

Skyttar som under året fyllt minst 13 år.

Till final:

Tio bästa skyttarna i respektive mästerskap.

Medaljer:

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

Anmälan:

Senast söndag 27:e november i tävlingskalendern IndTA eller till:
eric.m.wallberg@gmail.com
Ange licensnummer vid anmälan.

Avgift:

120 kr, sätts in på BG 5659-7495 i samband med anmälan eller betalas på plats.

