Enköping 2018-09-27

PK ENA Inbjuder till

ENA-Träffen
Nationell fältskjutning med pistol och revolver
Kombinerad med 6:e kretsfältsskjutningen

Dag:

Söndagen den 28 oktober 2018

Plats:

Enköpings skyttecenter, Sneden. Vägvisning från riksväg 55/E18, Enköping Ö.
GPS-Koordinater: Lat. N59°39ʹ24ʺ Long. E 17°8ʹ26ʺ alt. Lat. N59.65667 Long. E 17.14056

Tävlingsledare:

Magnus Johansson tfn 070-5170897

Föranmälan

Föreningsvis eller individuellt oss tillhanda 14 oktober, på anmalan@pkena.se

Startavgifter

Startavgiften inbetalas till plusgiro 139813-0, på plats eller via swish 123-440 75 73
Nationell fältskjutning: 120 kr vardera för start 1, 2och 3 samt 65 kr för start 4.
Kretsfältskjutning: 100.- vardera för start 1, 2, samt 60 kr för start 3 och 4.
Maximalt antal starter är 320 och anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in.
Maximalt 4 starter/ skytt i mån av plats. ( Den sista starten, den 4:e, räknas ej in i tävlingen om ”dagens
skytt”)
I och med anmälan godkänns publicering på Internet av namn och klubb i start- och resultatlistorna.

Efteranmälan:

Tävlingsdagen i mån av lediga platser.

Omfattning:

Fältskjutning över 8 stationer om vardera 6 skott. Annan skjutställning än stående och andra figurer än i
skjuthandboken kan förekomma.

Vapen grupper/
skjutklasser

Vapengrupp A, B, C och R

Klass 3, 2, 1, Vet Y, Vet Ä, Dam C 3, 2, 1, Juniorer C,
Skjutklasser kommer att slås samman med närmaste klass vid för lågt deltagarantal i aktuell klass.

Vapenkontroll:

Skall vara genomförd före anmälan hos sekretariatet senast 15 min före start, annars går startiden till
efteranmälan.

Övergripande:

Svenska pistolskytteförbundets bestämmelser. Efter beslut i kretsen ska skyttarna använda väska eller
hölster vid förflyttning med vapen.

Jury:

Anslås tävlingsdagen.

Startlista

Anslås på www.pkena.se och på www.uppsalakretsen.org efter sista anmälan.

Resultat

Anslås på www.pkena.se och på www.uppsalakretsen.org efter genomförd tävling.

Priser

Penningpriser till bästa fjärdedelen inom respektive klass i den nationella fältskjutningen.
Prispengarna insätts på respektive klubb/förening:s plusgiro eller bankkonto.

Dagens skyttar

Till ”dagens skyttar” utses de skyttar som i de tre första starterna uppnått dagens högsta resultat oavsett
klassindelning.
Dagens skyttar utses om möjligt direkt efter tävlingen och kommer att belönas med PK-ENA:s medaljer i
Guld, Silver och Brons.

Servering:

Enklare servering finns på plats.

Enköping 2018-09-27

Hitta till oss.

