BESTÄMMELSER FÖR KRETSENS SERIESKJUTNING
OMFATTNING

Individuell: Vapen- och skjutklassvis.

SKJUTBESTÄMMELSER
Precisionserierna består av 6 st. tävlingstillfällen. Deltävling 1-5 skjuts på egen bana.
Deltävling 6 skjuts på Faxan Uppsala, förberedelsetid startar Kl 18:00.
Varje tävlingstillfälle i precision omfattar 6 tävlingsserier om 5 skott.
Milisnabbserierna består av 12 st. tävlingstillfällen. Deltävling 1-11 skjuts på egen bana.
Deltävling 12 skjuts på Faxan Uppsala, förberedelsetid startar Kl 18:00.
Både precision och milsnabb skjuts enligt bestämmelserna i SPSFs skjuthandbok.
Särskiljning enligt skjuthandboken. Vid deltävling 3 och 6 i precision och 6 och 12 i
milsnabb, då standardmedaljer utdelas, skall vapenkontroll utföras innan skjutning.
Poängberäkning: De 3(precision) el. 6(milsnabb) bästa resultaten/individ i samma
vapenklass vid genomförda deltävlingar räknas in i skyttens placering i resp serie.
RESULTATLISTA
Protokollsblanketter utdelas av kontaktman för resp. klubb. Skjutledaren ansvarar för att
rätt skjut- och vapenklass angivits för deltagande skyttar. Individuella resultat redovisas
bestyrkta av skjutledaren.
Fullständigt ifyllda protokoll skall samma dag som skjutningen ägt rum skickas till
tävlingsledaren (kretsen). Resultaten kan rapporteras med användande av den Excel-fil
som bifogas för individuella resultat. Resultat som kommer tävlingsledaren tillhanda
senare än fredag samma vecka behandlas som icke skjutna.
Efter slutomgången sammanställer tävlingsledaren resultatlistor över individuella resultat
och sänder dessa i två ex till: 1. Kretssekreteraren, 2. Hemsidesansvarig
PRISER
Individuellt: Från och med 2014 beslutades att 3 priser om 100:- utlottas bland de
tävlande oavsett vapengrupp samt junior varje vecka, och 100:- på finalen oavsett
vapenklass samt junior.
En start ger en lott. Priserna delas ut på seriefinalen.
STARTAVGIFT
Individuellt: 30 kr/tävlingstillfälle. Klubben faktureras efter finalen enligt inskickade
resultatlistor.
Övrigt
SPSFs skjuthandbok bestämmelser gäller.

PM för kretsens serieskjutning
Före skjutningens början fylla i protokollsblanketter med skyttarnas namn, skjutklass och
vapenklass. Efter respektive serie kontrolleras markering och resultatskrivning.
Skjutledare skall: Före skjutning kontrollera att varje skytt angivit rätt skjutklass och
vapenklass samt göra vapenkontroll (stickprov). Efter skjutning kontrollera att vapen och
magasin är plundrade innan de packas ned, kontrollera samtliga resultat och uträkningar
och skicka tävlingsresultaten till tävlingsledaren samma dag. Resultat som inte inkommit
senast fredag samma vecka kommer inte att tas med i resultatlista. Skjutledaren skall
även infordra individuell startavgift, 30 kr/start, vid respektive tävlingstillfälle.
Resultaten ska sändas in per e-post till serieresultat (klickbar länk)

