
Stockholms Fältskyttegrupp inbjuder till traditionell Fältskjutning:

Kretsmästerskap i fältskjutning C
Kretsfältskjutning i A, B, R

Kretsmästerskap lag fält C (klubblag)

Tävlingsdag: Söndagen den 15:onde maj 2022

Tävlingsplats: Livgardets skjutfält, Gällöfsta. Gps koordinater: N59.55333, E17.79245
Kör mot Gällöfsta Konferens & Herrgård, skyltat från Livgardet.

Tävlingsorg: Tävlingsledare: Daniel Kron, tävlingssekreterare Christoffer Malmström.
Flertalet Stockholmsklubbar som bemannar stationerna och sekretariatet.
Jury anslås tävlingsdagen.

Omfattning: 10 stationer om 6 skott = 60 skott, 10 skyttar per patrull.
Patrullstigen är förhållandevis lång, då hela skjutanläggningen nyttjas,
ett varv tar ca 2 timmar att genomföra.

Max antal patruller är 30. Anmälningar till kretsmästerskapet kommer att prioriteras.
Upprop för första patrull kl 08.30.

Anmälan: Föranmälan via anmälningsformulär på www.ekenspsf.se.
Efteranmälan i mån av plats, på tävlingsdagen mellan 8.15 - 13.00.
Skytt medges starta i max två vapengrupper, C skall dock vara första start.

Föranmäld skytt skall senast 15 minuter före utsatt starttid anmäla att han/hon ankommit till
tävlingsplatsen, annars går platsen till efteranmälan.

Lagtävling: Kretsmästerskap för föreningslag, i öppen klass tre-mannalag,
i Damklass och Veteranklass två-mannalag.

Avgifter:
- Kretsmästerskap vapengrupp C individuellt Kr 150:-
- Kretsmästerskap vapengrupp C lag Kr 100:-
- Kretsfältskjutning vapengrupperna A,B,C,R Kr 150:-

Avgiften insätts på Stockholmskretsens bankgiro 146-7778 senast den 8/5.
Ange KrmC, namn, klubb i meddelandefältet, helst betalning klubbvis.

Vapen: Endast av Svenska Pistolskytteförbundet för fältskytte godkända vapen enligt upplaga
19 av Skjuthandboken får användas. Vapenkontroll i god tid före start.
Stickprovskontroll av vapen kan förekomma under tävlingen.

Klasser: I kretsmästerskapet: Öppen, Dam, Junior samt Yngre och Äldre veteranklass.
I kretsfältskjutningen: A, B, R, 1, 2, 3. För C skyttar utom kretsen D, J, VY, VÄ, 1, 2 och 3.

Priser: Medaljer och VIP kort för kretsmästerskapet delas ut omedelbart efter tävlingens slut.
Penningpriser till bästa fjärdedelen, skickas till klubbarna efter att resultatlistan blivit definitiv.

Servering: Fältmässig servering/Grill kommer att finnas.

Särskjutning: Särskjutning kommer att genomföras kl 15:15 vilket innebär att skytt som skall delta i
särskjutning och befinner sig ute på sitt andra varv vid denna tidpunkt, tvingas välja!
Detta då vi har väldigt tydliga begränsningar i skjuttid på fältet.

Internet: Resultatlista och startlista kommer att anslås på Ekens psf´s hemsida med adress
www.ekenspsf.se.


