Norrlandsmästerskap på pistol
12 – 14 juni 2015
Norrbottens pistolskyttekrets inbjuder härmed till
2015 års Norrlandsmästerskap på pistol i Luleå
Program
Både Precisionen och Fältskjutningen sker på knöppelåsens skjutbanor i Luleå. Skyltning från E4.
Fältskjutningen kommer att bestå av 10 stationer, andra skjutställningar än stående kan förekomma.
Observera att vi tyvärr bara kan erbjuda två starter per dag
Fredag den 12 juni :

Fält:
Precision:

Öppen C
Jun, Dam, Vet y, Vet ä och B

Lördag den 13 juni :

Fält:
Precision:

Jun, Dam, Vet y, Vät ä och B
A och Öppen C

Söndag den 14 juni:

Fält:

A och R

Vi beräknar starta 08.00 på fredag och avsluta i bra tid på söndag. Detta kan ändras beroende på
deltagarantalet
Inskjutning
Möjlighet till inskjutning kommer att finnas på tävlingsområdet.
Lagtävlingar
Lagtävlingarna består av föranmälda lag med deltagande skyttar namngivna vid anmälningen.
Kretsarna tävlar dessutom i vapengrupp C precision och fält. Deltagarna i lagen anges före första start.
Startavgifter
Avgiften är 200 kr för individuell start samt 100 kronor för lag. Juniorer 100 individuellt samt 50
kronor lag.
Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd startavgift. Tyvärr kan vi ej återbetala erlagda startavgifter.
Vapenkontroll
Godkänd vapenkontroll gäller för samtliga tävlingar under helgen. Vapenkontrollen kommer att vara
öppen från torsdag 18.00- 20.00 och kontinuerligt under tävlingarna.
Stickprovskontroll kommer att ske under tävlingarna!
Prisutdelning
Sker dagligen efter avslutade tävlingar.
Ej avhämtade priser tillfaller arrangörerna.
Servering
Enklare form av servering , hamburgare korv etc.

Utskick
Vi räknar med hålla de mesta kontakterna via e-post. Den förening som ej godtar detta skall ange detta
i avsett fält på anmälningsblanketten.
Frågor och boende
Övrig information, information om boende samt adresser och telefonnummer till ansvariga hittar ni på
hemsida www.nsm2015.se där kommer även startlistor och resultat att presenteras.
Anmälan
Anmälan sker på avsedd blankett som skall vara oss tillhanda senast den 25 maj 2015.

Välkomna!

