20 NSM 14

Jämtlands Läns Pistolskyttekrets
har nöjet att inbjuda till;
Nordsvenska mästerskapen i
pistol 13-15 juni 2014

Vårt motto för helgen:
”skjutfest till låg kostnad”
hoppas vi gör, att det kommer många deltagare till årets NSM.
Program
Precisionsskjutningen äger rum i Lungre skytte-centrum.
Fältskjutningen utgår från Skytte C med busstransport, patrullvis.
Fältskjutningen består av åtta stationer. Den kan innehålla andra
skjutställningar än stående. Tävlingsbestämmelser enligt SPSF:s
reglemente.
Alla starttider är preliminära och beroende på antalet anmälda
skyttar! Gäller även tiderna för vapenkontroll. Exakta tider
kommer i startlistorna!
Fredag den 13 juni
Kl. 13:00 Precision Dam, Vet Ä, Vet Y, Jun och B-vapen
Final och prisutdelning
Lördag den 14 juni
Kl. 06:00 Fältskytte hela dagen.
Veteraner Y+Ä, juniorer, damer, öppet C, Rev, A-vapen och
B-vapen.
Ev. särskjutningar och prisutdelningar.
Söndag den 15 juni
Kl. 07:00 Bana
Start med A-vapen sedan öppet C.
Finaler och prisutdelningar
Dam (veteran) kan välja; antingen
damklass eller veteranklass!

Du KAN anmäla 4 vapengrupper. Begränsningar kan
uppkomma beroende på antalet
anmälningar. Ange därför i vilken
prio-ordning du vill skjuta, efter
ditt namn på anmälningslistan.
Se exemplet.

OBS!
ETT DELTAGARBEVIS DELAS UT TILL ALLA TÄVLANDE, F.Ö.
INGA HEDERSPRISER – ENDAST MEDALJER TILL DE TRE
FÖRSTA.

Vapenkontroll
Fredag mellan kl.11-21 i Lungre skyttecentrum
Lördag Skytte C kl. 05-14
Söndag Lungre skyttecentrum kl.06-10
Stickprovskontroller KOMMER att ske under tävlingarna.
Inskjutning
Lördag på anvisad plats på Lungre skyttecentrum.
Lagtävlingar
Lagtävlingarna består av föranmälda namngivna deltagare,
3-mannalag för herrar och 2-mannalag för damer, veteraner
(Y+Ä slås samman) och juniorer.
Nytt för 2014!
Kretslagens 5 bästa skyttar i öppen C tas automatisk ut till
kretslag! Det tävlas i vapengrupp C-öppen, precision och fält.
Varje lag består av 5 skyttar.
Startavgift
Avgiften är 200 kronor för individuell start.
Startavgift för lag 200 kronor.
Juniorer 100 kronor individuell start.
Startavgift för lag 100 kronor.
Protestavgift: 200:-/protest.
Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd startavgift på 300
kronor/start.
Avgifterna skall betalas i samband med anmälan – se
anmälningsblanketten. Erlagda startavgifter återbetalas ej.

Anmälan sker på avsedd blankett som skall vara oss tillhanda
snarast, dock senast 18 maj 2014.
Startlistor kommer att skickas ut senast 8 juni 2010.
Prisutdelning
NsM medaljer till medaljörer delas ut dagligen efter avslutade
tävlingar.
Servering
Servering (enklare mat + fika) kommer att finnas vid
tävlingscentrum Lungre, fredag och söndag och Skytte C, lördag.
Utskick
Alla kontakterna sker via e-post. Den förening som inte godtar
detta skall ange det i avsett fält på anmälningsblanketten.
Boende
För boende hänvisas till Turist & Kongressbyrån i Östersund
http://www.visitostersund.se/ Telefon: 063- 701 17 00
Möjlighet att campa finns på Skytte C.
Frågor
Tävlingsledare;
Peter Rooth 070-5774591
rooth@live.se
Bitr. tävlingsledare;
Annika Larsson 070-2211526
uppmark@home.se
Hemsidan för NsM 2014 hittar ni på Jämtlands läns
pistolskyttekrets hemsida www.zkretsen.se
Uppdatering kommer att ske fortlöpande.

Varmt välkomna!

