INBJUDAN
Pistolklubben ENA
Inbjuder till Kombinationstävlingen

TRETTONDAGSSMÄLLEN
Dag:

Söndagen den 6:e januari 2019

Plats:

Enköpings skyttecenter, Sneden.

Tävlingsledare:

Fredrik Anderstedt

Föranmälan /
Startavgifter

Föreningsvis eller individuellt senast 24 december, helst via e-post till anmalan@pkena.se
eller till Fredrik Anderstedt, tfn 073-8159314. (Namn, kortnummer, klubb, samt vapengrupp, Fin och/eller
grov eller magnum). OBS! Endast 2 varv. ex. fin och magnum eller grov och magnum eller fin och grov.
Startavgiften betalas på plats. 130kr/start. Ha gärna med jämna pengar eller swish!
Maximalt antal starter är 200 och anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in.
I och med anmälan godkänns publicering på internet av namn och klubb i start- och resultatlistorna.

Efteranmälan:

Tävlingsdagen i mån av lediga platser kl. 08.00 -10.00

Vapenkontroll:

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

Upprop:

Upprop patrull 4 kl. 09.00

Omfattning:

Då vi var tvungna att montera ner vändstället. Så kommer milsnabbdelen att använda kommandon / visselpipa.
Endast poängräkning. Max poäng/vapengrupp = 100+100+120=320
2 precisionsserier á 5 skott
(OBS inga provskott)
- 1:a serien
150 sek
- 2:a serien
20 sek (Grov 30 sek)

Stå u 45o
Stå u 45o

2 "Militär snabbmatch" á 5 skott
(OBS inga provskott)
- 1:a serien
10 sek (Grov 14 sek)
Stå u 45o
- 2:a serien
8 sek (Grov 12 sek)
Stå u 45o
2 Fältserier á 6 skott. Serie 1 och 2 skjuts i en följd, högst 3 träff/fig. (OBS inga provskott)
- 1:a serien
12 sek (Grov 15 sek)
Stå
- 2:a serien
15 sek (Grov 18 sek)
Stå u

Vapengrupper

"FIN"= Vpngrp B och C

"Grov"= Vpngrp A och R

"Magnum"= kaliber .357 och upp

Skjutklasser

Ingen klassindelning.

Kommandon

Fältskyttekommandon används genomgående.

Vapenfel

Omskjutning medges en gång per start vid godkänt vapenfel oavsett under vilket tävlingsmoment
vapenfelet uppstod. (precisionsserier, snabbmatchserier eller fältserier)

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 respektive vapengrupp (Fin och Grov och Magnum).
Pk-Ena:s medaljer till de tre bästa i två starter utdelas direkt efter tävlingen.
Prispengarna insätts på respektive klubb/förening:s plusgiro eller bankkonto.

Servering:

Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. I övrigt enklare servering.

Övrig info:

OBS! Endast 2 starter. Väska eller hölster krävs för att få starta. I vapengruppen Magnum ska det vara
magnumladdningar. Inga .38 special eller klenladdade patroner får användas.
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