Sandviken den 10 oktober 2016

Statuter för Gästrikeserien Luftgevär.
Klassindelning:
L7 –L13
L15r
Jun
Sen B
Sen A
L17sitt
L21sitt
Nybörjare stå

Sittande med kuddstöd
Sittande med remstöd
Stående juniorer (L15s,L17)
Stående klasser L1-L3. Klassindelning efter regelboken.
Stående klasser L4-LE. Klassindelning efter regelboken.
Sittande med kuddstöd, L14 till L17.
Sittande med kuddstöd, 18år och äldre.
Stående 20skott, för nybörjare ståskyttar som inte känner att dom orkar vara med i
Jun klassens 40skott. Efter klass 13 får man bara skjuta i denna klassen ett år.

Dubblering får ske.
Klasserna L7-L9 får hjälp under hela tävlingen, övriga får klara sig själva efter provskotten.

Omgångar:
Serien ska bestå av 6st tävlingsomgångar, varav 3 på hösten och 3 på våren, där den sista
deltävlingen är final med prisutdelning.
Anmälan till sista omgången är bindande för att kunna köpa in priser.
Alla resultat räknas med decimaler rakt igenom.

Särskiljning:
Deltävlingar:
Vid lika resultat sorterar man på:
5 skotts serierna bakifrån.
Innertior.
10, 9, 8 ,7 6 osv.

Totalt efter 6 deltävlingar:
Vid lika slutresultat sorterar dom 3 högsta omgångarna på:
Högsta 40 skotts serien osv.
Femskottsserier bakifrån.

Lagtävling:
Laget består av 3st skyttar. 1 stående och 2st sittande (Kudde eller rem oavsett klass förutom
L21sitt).
Varje förenings bästa ståresultat och dom 2 bästa sittresultaten tas ut till laget.
Vinnande lag får för varje deltävling 6 poäng, tvåan får 5 poäng, trean 4 poäng osv.
Om två eller flera lag har samma skjutna poäng särskiljer man efter högsta individuella resultatet.
Det lag som har flest tävlings poäng när alla 6 deltävlingarna är slut har vunnit vandringspriset för ett
år. Priset är ständigt vandrande.
Om två lag eller fler har samma slutpoäng särskiljs det på laget högsta skjutna poäng på en av
omgångarna.

Priser:
Dom 3 bästa resultaten på varje skytt räknas.
Hederspriser klassvis.
Alla som har skjutit minst tre ggr ska ha pris.

Anmälningsavgift:
60kr/start (Varav 10kr går till arrangerande förening)
Ingen lagavgift.
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