Inbjudan till Rynketian
Ljungbyheds PK inbjuder till tävling i precision med pistol och revolver,
lördagen den 18 april samt vid behov även söndagen den 19 april.
Med tanke på Covid-19 kommer vi bara att genomföra skjutningen skjuthall A (25 platser)
och med 150 minuter mellan starterna: 8.00, 10.30 och 13.00. Vi kommer att vara strikta
med avstånd mellan skyttarna och i vilka riktningar vi rör oss i anläggningen för att minimera
de fysiska kontakterna. All väntan kommer att ske utomhus: skjuthall B. Vid många
anmälningar kommer vi även disponera söndagen för tävlingen.
Vid kraftigt förändrat riskläge kan tävlingen komma att ställas in.
Plats:

Ljungbyheds PK skjutbana i Ljungbyhed, Rynke 598. (Google Maps)
GPS-koordinater: Lat. N56, 08 805 Long. E13, 22 049

Vägvisning:

Från infarterna till Ljungbyhed.

Anmälan:

Sker via webshooter.se senast söndagen den 12 april. Inga efteranmälningar. Skriv i
kommentarsfältet i webshooter om du inte har möjlighet att skjuta på söndagen, det
är antingen lördag eller söndag, inte båda. Anmälan är ett godkännande för
publicering av resultatlistan på Internet.

Pistolkort:

Pistolskyttekort ska kunna uppvisas för start, under förberedelsetiden.

Inbjudna:

Föreningar anslutna till L-kretsen eller angränsande kretsar.

Vapen:

Av Svenska Pistolskytteförbundet godkända.

Regler:

Enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok. Vapenförvaring i väska.

Vapenkontroll:

Vapenkontroll kommer inte att utföras i enlighet med tillfälliga bestämmelser
med anledning av Covid-19.

Omfattning: Precisionsskjutning omfattande provserie och 10 tävlingsserier. 5 minuters
skjuttid per serie. 5 minuters förberedelsetid.
Klasser:

A och B klass 1, 2 och 3. C klass 1, 2, 3, D1, D2, D3, Junior, Vet Y och Vet Ä.

Startavgift:

100 kr/start. Max två (2) starter per deltagare. Strävan är att ge möjlighet att
skjuta två vapengrupper. Om det bara blir några fler än de 75 starter som är möjliga på
lördagen kan din anmälan reduceras till en start. Vi kontaktar dig i så fall. Inbetald
startavgift återbetalas ej vid avhopp efter sista anmälningsdagen.

Jury:

Anslås på tävlingsdagen.

Servering:

Begränsad, enbart dryck i form av kaffe, te och läsk/mineralvatten.

Prispengar:

Inga prispengar. Vi tävlar om standardmedaljer och om äran.

Väntan:

Med anledning av Covid-19 kommer inte lokal för väntan innan och mellan skjutlag
inomhus att vara tillgänglig. Toalett finns inomhus. Servering kommer att ske
utomhus.

Ansvarig:

Carsten Flensburg 0732-55 66 25 ordforande@ljungbyhedspistolklubb.se

