Kretsmästerskap 2022
Falu Sport- och Pistolskytteklubb
inbjuder till kretstävling i fältskjutning 2022-10-22
Pga funktionärsbristen som vi märker blir värre och värre
för varje år som går så testar vi ett nytt koncept i år.
Observera att tävlingen är nedgraderad till kretstävling varför endast kretsskyttar kan delta!
Tävlingen kommer att genomföras på samma sätt som vi inom Falu Sport bedriver vår serietävling. En sexmannapatrull går ut; tre man skjuter och övriga tre drar förutsättningar, sköter
tidtagning, agerar lindragare vid behov samt markerar målen. Deltagare som har tid och möjlighet att hjälpa till som stationschef del av dagen får gärna höra av sig via mejl eller på plats.
Pga begränsad tillgång till terräng tvingas vi till att lägga banan med tre stationer på 25mbanan vilket kan orsaka väntetider.
Tävlingsplats:

Falu Sport- & PSKs hemmabana belägen mellan Borlänge och Falun.
Från Borlänge: sväng av RV50/E16 vid Trafikplats Tallen, sväng vänster,
följ skyltning ”Jaktskyttebana”.
Från Falun: sväng av RV50/E16 vid Trafikplats Tallen, sväng höger vid
stopptecken, följ skyltning ”Jaktskyttebana”. GPS: N60° 34.283', E15° 35.695'
Tävlingsledare: Mats Dahlstedt. Tävlingsjury anslås på tävlingsdagen.
Tävlingen:
Omfattar 8 stationer, 48 skott + reserv för eventuell om- och särskjutning.
Patrullerna går ut så snart det finns plats på banan.
Anmälan:

Mejla gärna en förvarning (inte anmälan) att du tänker komma så vi får en
idé om vad vi har att vänta oss. Pga. kretsmästerskapsstatus tillåts fyra
starter per deltagare dock endast en start per vapengrupp.
Anmälan sker på plats: 1-2 starter: kl 8-11. 3 starter: kl 8-10. 4 starter: 8-9.

Klassindelning: Tävlingen är ett rent mästerskap och avgörs därför i klasserna A, B, C, R,
Dam, Veteran samt Junior. Max en C-start. 2-mannalag i Veteran, Dam
samt Junior. 3-mannalag i de öppna klasserna. Laganmälan lämnas in innan
någon lagmedlem gått ut.
Startavgifter:
Priser:

60 kr/start. Juniorer: 30 kr/start. Betalning på plats med Swish eller iZettle.
Inga heders/penningpriser - endast medaljer!

Vapen:
Endast vapen godkända av Svenska Pistolskytteförbundet får användas.
Vapenkontroll: Obligatoriskt före skjutning. Öppnar kl. 08.00.
Frågor:

Mejla: falusport@falusport.se

Servering:

Finns ej. Närbelägna City Gross säljer korv, fyllda baguetter, sallader etc.
Med reservation för ändringar
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