SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Stockholm i oktober

INBJUDAN ‐ RIKSTÄVLING FÖR UNGDOM MED LUFTPISTOL PÅ HEMORTENS BANOR
Tävlingstid
1 december 2014 ‐ 28 februari 2015
Anmälan
Bifogat anmälningsformulär skall vara kansliet tillhanda senast den 26 nov under adress: Svenska
Pistolskytteförbundet, Box 5435, 114 84 Stockholm, e‐post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se eller fax
08‐553 401 69
Avgifter
Anmälningsavgift utgår med 10 kronor per start (tävlingsomgång). Aktuellt belopp insänds till förbundet före 5
dec på plusgiro 193019‐7 eller bankgiro 811‐2526. På talongen anges ”Rikstävling luftpistol”.
Omfattning
40 skott (8 serier á 5 skott) enligt bestämmelserna för luftpistol. Avstånd 10 m. Tid 60 minuter plus 15 minuter
provskottstid. Antal provskott högst 10. Endast 5 skott får skjutas mot varje tavla. Tavla skall vara godkänd av
SvSF. Tavlorna skall vara försedda med kontrollappar som utsänds från SPSF tillsammans med skjutkorten. Varje
deltagare får skjuta högst tre (3) tävlingsomgångar (ex en gång/månad), varav det bästa resultatet skall insändas
till förbundet, varför endast ett skjutkort/skytt erfordras. Däremot utsänds kontrollappar med hänsyn till antalet
beställda omgångar och deltagande skyttar.
Klassindelning
Klass
9 skyttar födda
Klass
11 ”
”
Klass
13 ”
”

2005 el senare
2003 ‐ 2004
2001 ‐ 2002

Klass 15 skyttar födda
Klass 17 ”
”
Klass 20 ”
”
Klass 25 ”
”

1999 ‐ 2000
1997 ‐ 1998
1994 ‐ 1996
1989 ‐ 1993

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 , 20 och 25 skall skjuta stående. Stödhand är inte tillåten.
Resultat
Resultaten skall för att godkännas vara tävlingsledningen tillhanda före 15 mars 2015. Använda tavlor skall
förvaras intill 5 april 2015 och vid anfordran insändas till tävlingsledningen.
Priser
Luftpistoljetonger till minst ¼ av deltagarna samt hederspriser till minst 1/10 i varje klass.
Övriga bestämmelser
Som skjutledare och kontrollant utser vederbörande föreningsstyrelse kvalificerade personer som under styrelsen
svarar för tävlingens genomförande. Dessa skall under skjutningen ha tillgång till tävlingsbestämmelserna.
Skjutledare och kontrollant skall båda vara närvarande vid skjutning.
Protokollföring sker på särskilda skjutkort som utsänds från förbundet enligt anmälan. Ifyllda kort skall noggrant
kontrolleras samt undertecknas av såväl skjutledare som kontrollant.
Skjutkorten skall vara fullständigt förda.
1. Skriv skyttens namn med maskin eller texta.
2. Glöm ej ange personnummer, skjutklass och klubb.
3. Räkna ut resultat för varje serie samt slutresultat.
4. Innan resultaten skickas till förbundet skall korten ordnas klassvis.
5. Valören 10 anges med 10. Valören bom anges med ‐.
6. Skjutställning sittande med stöd utförs sålunda:
a) skytten skall ha raka armar
b) underarmar, handleder, händer och kolv får vila mot stödet
c) vapnets pipa får ej vidröra stödet.

Var vänlig följ dessa anvisningar. Det underlättar sekretariatets arbete och bidrar till att snabbare få
fram slutresultat och prislista.

