INBJUDAN
Inskjutningstävlingar i fältskytte
samt
skinkskjutning.
Inskjutningstävlingar i fältskytte.
Sandvikens Skyttegille inbjuder Östra och Västra skyttekretsarna samt övriga
intresserade skyttar till Inskjutningstävlingar i fältskytte.
Plats:

Tävlingarna genomförs på Gillets skjutbana.

Anmälan:

Anmälan alla tävlingsdagar mellan kl 9.00 – 9.30.

Anmälningsavgift: 50 kr som går tillbaka till skyttarna ( Penning priser)
Tävlings datum:

1:a Tävlingen
2:a Tävlingen
3:e Tävlingen

Söndag 28/10-2007
Söndag 18/11-2007
Söndag 25/11-2007

Funktionärer:

Vi markerar åt varandra i inskjutningstävlingarna

Skinkskjutning
Tävlings datum:

Söndagen 16/12-2007

Plats:

Sandvikens Skyttegilles skjutbana

Samling

09.00 – 09.30

Anmälningsavgift:

Alla klasser 100 kr
Vi tillämpar handicapsystem se blad 2 gällande regler.

Priser:

Prisutdelning efter avslutad tävling.

Sandvikens Skyttegille
Lars-Erik Björk
Tel/Fax: 026-214347

Blad 2
Tävlingen skinkskyttet i Sandviken är som alla andra tävlingar att deltagareantalet går
nedåt. Det blir färre deltagare varje år.
Vi kommer att försöka att förnya oss för att se om vi kan locka fram skyttar som inte tävlar så
mycket till årets tävling.
Vi för därför in ett handicapsystem för att jämna ut träffantal mellan toppen och medelklass
eller för de som nyss börjat att skjuta. Ett handicapsystem kan aldrig bli rättvist. Det blir
alltid någon som tillhör fel skjutklass som får för stort handicap men vi måste ändå prova.
Genom handicapsystemet så blir det bara en skjutklass vilket underlättar för oss när det
gäller prisskaffning. Men vi i Skyttegillet garanterar att det blir tillräckligt med priser att
fördela ändå.
Så här blir handicapet för tävlingen:
Plus
Klass Elit
0 träff
Klass 4
1t
Klass 3
2t
Klass 56
1t
Klass 66
3t
Klass 72
4t
Klass 2
3t
Klass 1
4t
Klass 17
4t
Klass 15
5t
Anm. Ingen skytt kan Erhålla flera träffar än max. träffantal.
Om en skytt får ex. 37 träff inklusive h-cap så räknas resultatet som 36 träffar.
Blir det sedan särskiljning så går den som har lägsta h-capet före i prislistan.
Ex. om en Elit skytt som har Noll i h-cap och har 36 träffar i säreskiljningen så går
Elitskytten före den som har fått sitt resultat uppräknat genom ovannämnda h-cap träffar.
Tävlingen kommer som vanligt att bestå av 6 stationer varav 2 stationer är knästående för
alla klasser utom klasserna 15,17,1,2, och 72
Däremot så skall alla ha samma skjuttider. Är det ex. 45 sek. skall även en 15 åring med
kuddstöd ha samma tid.
Därav handicapsystemet med extra träffar
Vi inom Skyttegillet hoppas att Ni skyttar inte stannar hemma för att vi inför detta system.
Vad vi ser med systemet är att det inte är bara att ställa upp med bössan på vallen och ta hem
en skinka denna dag. Nu blir det konkurrans. Rätt eller fel det får skyttarna avgöra.
Nu kan det bli med detta system att den skytt som aldrig fått en julskinka med sig hem
tidigare får en i år.
Tävlingsledaren.

