Örkelljunga pistolklubb inbjuder härmed Kristianstads Pistolskyttekrets skyttar till

LUFTKAMPEN
Tävlingen skjuts med 5 omgångar, enligt tidsplan nedan. Du skjuter på hemmabana och till
slut en finalomgång där de 2 bästa lagen samt de 6 bästa individuella skyttarna i varje klass
kallas till en slutfinal som äger rum i Örkelljunga på Örkelljungas luftvapenbana. Finalen
skjuts under mars månad (tid meddelas när skjutprogrammet för 2021 finns tillgängligt)

Tävlingen omfattar 5 st grundomgångar som skjuts på hemmabana enligt tidsplan nedan.
Tävlingsperioden är Oktober 2020 – Mars 2021.
Varje omgång omfattar 40 st tävlingsskott som skall skjutas på numrerade tavlor som sparas
tills hela tävlingen är över. Tavlorna kan krävas in för kontroll. De som skjuter på
elektroniska tavlor sparar kvittona på samma sätt.
Tävlingsperiod
Omg 1
1-31/10 2020
Omg 2
1-30/11 2020
Omg 3
1-31/12 2020
Omg 4
1-31/1 2021
Omg 5
1-28/2 2021

Redovisning senast
6/11
5/12
7/1
5/2
4/3

Resultat efter sista redovisningsdatum kommer ej att beaktas.
Resultaten redovisas till mailadress sos.j.sandberg2@gmail.com
Resultatlistan kommer efter varje avslutad omgång att finnas på kretsens hemsida.

Lagtävling Sitt/Stå (40 skott)
Antal lag är obegränsat.
Tremannalag föreningsvis där de 3 bästa resultaten räknas i varje omgång. För förening som
anmäler flera lag gäller de 3 bästa till lag 1 osv.
Regler
SpSF:s reglemente gäller.
De fyra bästa omgångarna räknas samman till ett slutresultat individuellt, och alla fem
omgångarna till slutresultat i lag.
Särskiljning: högsta resultat, näst högsta osv, Vid lika resultat räknas även 5:e resultatet in vid
särskiljning
Vid lika slutresultat får skyttarna samma placeringssiffra.
De 6 bästa individuellt i varje klass samt de 2 bästa lagen kallas till slutkampen som avgörs på
Örkelljunga pk:s luftpistolbanan på tid som senare anges.
I lagtävlingsfinalen skjuter varje lagskytt 10 skott i en match mot var och en av
motståndarlagets skyttar. Vunnen serie ger 2p avgjord 1p. Lag med flest poäng tar hem
kampen.
Individuellt skjuts om 40 skott, där högst poäng tar hem kampen.

Klasser
Klass A Juniorer sittande
Klass B Juniorer stående utan stödhand
Klass C Seniorer (Damer, Herrar, Veteraner)

Avgifter
80 kr per skytt och 80 kr per lag
Avgiften inbetalas till Örkelljunga pk, plusgiro 386135-8, senast 20 oktober.
Priser
Pris utdelas till de lag och de individuella skyttar som deltar i slutkampen.

Anmälan
Senast den 20 oktober till Örkelljunga pk, email sos.j.sandberg2@gmail.com
Tävlingen är till för alla. unga som gamla, nybörjare som experter.

VÄLKOMNA

