Inbjudan
Nya Wermlands-serien
i luftpistol 2017/18
(inte så ny längre – men fortfarande trevlig!)

Tävlingen syftar till att aktivera värmländska skyttar under vinterhalvåret. (om någon skytt önskar
delta, men inte är medlem i en värmländsk klubb, så är vi inte petiga, Ni är också varmt välkomna)
Tävlingen genomförs varhelst det är möjligt att säkert skjuta luftpistol. Det viktigaste är att det
kan göras på ett säkert och sportsligt sätt. Inga klisterlappar kommer att skickas ut, utan varje
deltagare spar sina tavlor tills tävlingens slut och rapporterar under tidsperioden för omgången
sitt resultat till tävlingsledaren via e-post, enligt nedan. OBS! Var omgång slutar nu på en lördag.
De 3 bästa resultaten, av totalt 9 möjliga, för varje skytt räknas samman för att kora slutsegraren
av Nya Wermlands-serien i respektive klass.
Tävlingstid

16 oktober 2017 - 18 mars 2018

Anmälan

Via e-post till kassören (kassor@kpsk.se) Ange: Namn, Klass, Förening Absolut sista anmälningsdag är
2018-02-03, detta eftersom det krävs 3 resultat för att kunna delta i kampen om slutsegern. Det är alltså
bättre att anmäla sig tidigt för att få möjlighet att tävla i alla/flera delomgångar.

Avgift

100:- vilket insättes på PG 3 31 22-3 tillsammans med meddelandet "NWserien" samt eget namn.

Omfattning

Varje omgång omfattar 30 skott ( 6 serier á 5 skott) enligt bestämmelserna för luftpistol. Avstånd är 10
meter. Tid 60 minuter. Antal provskott högst 10. Max 5 skott får skjutas mot varje tavla. Tavla skall vara
godkänd av Svenska Skyttesportförbundet.

Klassindelning

Enligt skyttens klass i Nationell precisionsskjutning, dvs klass 1, 2 och 3 samt om det blir minst 3
deltagare, även en separat damklass och en veteranklass. Deltagande i ungdomsklasser erbjuds enligt
följande: LP 9, LP11, LP13, LP15, LP17, LP20. Skyttar i klass 9, 11 och 13 får skjuta sittande med raka
armar och med underarms- eller handstöd. Pistolens kolv får vila mot stödet. Skyttar klass 15 skall skjuta
stående, stödhand är tillåten. Skyttar klass 17 och 20 skall skjuta stående, stödhand är inte tillåten.

Resultat

Skickas för respektive omgång via epost till tävlingsledaren på adress: nws@kpsk.se (senast 24:00 sista
dag i omgången). Resultatet redovisas för varje 5 skottsserie (enligt format: 46,48,48,47,49,50 = 288p).
Redovisning efter varje omgång kommer att finnas på http://www.kpsk.se/

Priser

1,2 och 3:an i varje klass kommer att erhålla medaljer som bevis på en förnämlig prestation.
Medaljfördelningen sker genom att de 3 bästa delresultaten, av 9 möjliga per skytt, räknas samman och
ger slutresultatet för skytten. Pris också till tävlingens TopScorer (flest bästa serier under tävlingen)
--Utlottning av en 50" LED TV kommer att ske efter den sista omgången. Varje start i en delomgång i Nya
Wermlands-serien, kommer även att vara en chans/lott i denna dragning. Alltså om Ni skickar in resultat
från samtliga 9 omgångar så har ni 9 chanser att vinna TV:n. Väljer ni bara att rapportera 3 starter, ja då
har ni endast 3 chanser att vinna, så tävla och rapportera varje omgång !

Omgång 1 (Sön 2017.10.15 - Lör 2017.10.28)
Omgång 2 (Sön 2017.10.29 - Lör 2017.11.11)
Omgång 3 (Sön 2017.11.12 - Lör 2017.11.25)
Omgång 4 (Sön 2017.11.26 - Lör 2017.12.11)
Juluppehåll (Sön 2017.12.12 - Lör 2018.01.06)

Omgång 5 (Sön 2018.01.07 - Lör 2018.01.20)
Omgång 6 (Sön 2018.01.21 - Lör 2018.02.03)
Omgång 7 (Sön 2018.02.04 - Lör 2018.02.17)
Omgång 8 (Sön 2018.02.18 - Lör 2018.03.03)
Omgång 9 (Sön 2018.03.04 - Lör 2018.03.17)

Välkomna till Nya Wermlands-serien !
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UTLOTTNINGSPRIS!
55" LED TV
(värde ~6000 Kr)

.

