INBJUDAN TILL
BLEKINGE SKYTTESPORTFÖRBUNDS HEMMABANETÄVLING

LUFTPISTOL 2010 – 2011.
Blekinge Skyttesportförbund inbjuder till hemmabanetävling i luftpistolskytte. Tävlingen är
öppen för ungdomar och övriga skyttar från klubbar i Blekinge som är anslutna till Blekinge
Skyttesportförbund.
Omfattning:

Tävlingen omfattar fem tävlingsomgångar, varav de för skytten tre bästa
tävlingsresultaten räknas. Varje omgång består av 20 tävlingsskott samt fritt
antal provskott innan första tävlingstavlan skjutes.

Skjuttid:

45 minuter inklusive provskott.

Klassindelning: LP 9
LP 11
LP 13
LP 15S
LP 15F
LP 17
Övriga

Flickor och pojkar födda 2001 och senare, sittande med stöd.
Flickor och pojkar födda 1999 och 2000, sittande med stöd.
Flickor och pojkar födda 1997 och 1998, sittande med stöd.
Flickor och pojkar födda 1995 och 1996, stående med stöd.
Flickor och pojkar födda 1995 och 1996, stående utan stöd
Flickor och pojkar födda 1993 och 1994, stående utan stöd.
Skyttar födda 1992 och tidigare, stående utan stöd.

Lagtävling:

Föranmälda 4-mannalag, de tre bästa lagskyttarnas resultat räknas i
respektive tävlingsomgång. Lagmedlemmarna skall anges vid anmälan av
respektive lag. Obegränsat antal 4-mannalag får anmälas. För att lagtävling
skall kunna genomföras måste minst tre lag från minst två klubbar deltaga.
I lagtävlingen, som omfattar fem omgångar, räknas resultatet från de fyra
bästa omgångarna.

Lagindelning:

LP 9, LP 11, LP 13
LP 15S
LP 15F
LP 17 och övriga

sittande med stöd.
stående med stöd.
stående utan stöd.
stående utan stöd

Regler för tävlingen, hänvisas till tävlingsbestämmelserna. Bifogas.
Anmälan:

Avgift:

Skall sändas till:
Guy Persson
Norra Fogdelyckegatan 27 F
374 38 Karlshamn
eller via e-mail; guy_persson@hotmail.com
Individuell startavgift, 50:- kr. / deltagare.
Lagavgift uttages inte.
Samtidigt med anmälan insättes anmälningsavgifterna på Blekinge
Skyttesportförbunds PlusGiro 22 31 69—4. Märk talongen med
”HB-tävling Lp 2010 / 2011” , senast den 22 dec. 2010.

Samtliga ungdomar och övriga skyttar i Blekinge hälsas varmt välkomna att deltaga i tävlingen.
Blekinge Skyttesportförbund
gm Guy Persson
Tävlingssamordnare HbLp
GP okt -10

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Skjutställning: Sittande med stöd för händer eller underarmar. Stöd av typ Norma skyttestöd skall användas. OBS, pistolens främre del, framför varbygeln, får ej
läggas an mot skyttestödet.
Stående skyttar får inte använda stöd för kroppen.
Kontrollappar: Används ej.
Ansvarig ledare/skjutledare skall skriva sin signatur på baksidan, mitt för
tavlans centrum.
Tavlorna skall sparas i fyra ( 4 ) veckor efter tävlingsomgångens slut och
skall vid anmodan insändas till tävlingsledningen för kontroll.
Tävlingsdatum: Omgång 1
Omgång 2

1/10
1/11

— 30/11
— 30/11

2010
2010

OBS. förlängd tid.
Juluppehåll

Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5

1/1
1/2
1/3

— 31/1
— 28/2
— 31/3

2011
2011
2011

Resultat:

Skall vara tävlingsledningen tillhanda senast den 5:e i månaden efter
aktuell tävlingsomgång.

Resultatredovisning:

Resultat redovisas omgångsvis. Varje deltagande klubb erhåller ett
exemplar av resultatlistan.
Första redovisningen, till klubbarna, sker efter omgång 2.

Priser:

Kommer att utdelas, i form av hederspriser, till bästa 1/4-delen av skyttarna
i respektive klass.
Priserna kommer att utdelas i samband med Blekinge Skyttesportförbunds
årsmöte 2011, eller på lämpligt sätt och tillfälle efter tävlingens
genomförande.

Anmälan:

Anmälan bör göras innan den 10 november 2010.
Från klubbar som startar sin verksamhet senare kan anmälan även mottagas
efter ovan datum dock senast i samband med redovisningen av omgång 1 / 2.
Anmälan sändes till:
Guy Persson
Norra Fogdelyckegatan 27 F
374 38 Karlshamn
eller via e-mail; guy_persson@hotmail.com

Avgift:

Se inbjudan.

Övrigt:

Vad övrigt gäller tävlingen hänvisas till Svenska Skyttesportförbundets
reglemente. Vid tveksamheter kontakta tävlingsledningen.

Blekinge Skyttesportförbund
gm

Guy Persson

Tävlingssamordnare HbLp

GP okt -10

OBS

OBS

OBS

Det var en gång…..
Inför hemmabanesäsongen 1997 – 98 startades en speciell klass
för nybörjare. Vi har fortsatt med denna klass under dessa år som
gått. Så, vi gör väl samma sak även denna säsong.
Klass:

Nb

Skjutställning:

SMS

Nybörjare
Sittande med stöd
( Förväxlas ej med inbjudan )

Klassbeteckning:

Nb SMS

Skytten får inte ha tävlat tidigare. ( undantag se nedan )
Ej heller tagit några märken.
Klassen är mycket lämplig för föräldrar.
Samt även de som endast skjuter denna tävling.
Skytten får inte ingå i några lag.

OBS

GP okt -10

OBS

OBS

