LÄNSTRÄFFEN 2018
SÖNDAGEN DEN 6 MAJ 2018
Härnösands PSK har nöjet att inbjuda föreningar i
Västernorrlands pistolskyttekrets samt angränsande kretsar
till fältskyttetävling i A B C R vapen
samt Kretsmästerskap i B-vapen

Tävlingsplats:

Härnösands PSK:s pistolbana på Härnön
62°38'20.6"N 17°58'37.8"E

Banläggare:

Fredrik Bergström

Omfattning:

Fältskjutning 8 stationer.
Sittande skjutställning kan förekomma.
Kretsmästerskap individuellt och i lag i vapengrupp B.
Hela tävlingen genomförs på pistolbanan

Vapengrupper:

ABCR Max 3 starter (B + C + A eller R)

Klasser:

Enligt SPSF:s skjuthandbok

Anmälan:

Anmälan på plats 9:00-9:45

Starttider:

Första start vapengrupp B (10:00)
Första start vapengrupp C (så fort station 1 blir ”ledig”)
A+R startar efter prisutdelningen

Startavgift:

Kretsmästerskap B: 100 kr
Lag kretsM B: Ingen avgift
Övriga: 50 kr

Vapenkontroll:

Enligt SPSF:s skjuthandbok

Vapen och
ammunition:

Endast av SPSF godkända vapen får användas.
Ej magnumladdad ammunition.

Priser:

Kretsmästerskapsmedaljer induviduellt B, samt i lag B
Hederspriser i B, Vandringspris i lag B
Inga priser i övriga vapengrupper
Prisutdelning sker efter direkt efter sista C patrullen skjutit klart.

Servering:

Enklare servering (Hamburgare,kaffe,dricka m.m)

Övrigt:

Vi håller kontanter på ett minimum, betala helst med Swish.
Tävlingsformen är en variant på Umeå PK:s innomhusfält (se bilaga)
Vid eventuella frågor kontakta Fredrik Bergström 0702482442
fredrik.bergstrom@hpsk.eu

Välkommen till Länsträffen 2018
Några ord om tävlingens genomförande.
• Patruller om 3 personer
• Vid order om visitation kontrollerar patrullen varandra, hölstrar vapen eller
lägger i väska. När skjutledare ser att samtliga vapen är borta kommenderas
markera.
• Patrullerna markerar och protokollför åt varandra. Behövs tolkning eller om
man är oense tillkallas skjutledaren.
• Samma skjuttider och avstånd för alla stationer (B och C). Kortare avstånd och
längre skjuttid (A och R).
• Vi kommer i första hand använd oss av ”Fältskytteappen” för att få en
likvärdig skjutledning för alla patruller.
• Tänk på att tempot mellan patruller/stationer blir högre än traditionell
fälttävling, det blir fort din tur så se till att vara startklar.
• När du skjutit 8 stationer, gör dig startklar för nästa vapengrupp då vi kör C så
fort station 1 bli ledig. Kort fika/återhämtning medges ;-)
• Hölster eller väska SKALL användas då detta är en fälttävling, INGEN lämnar
ett vapen kvar på skjutplatsen vid markering.
• Tänk på säkerheten. Ha kontroll på ditt vapens mynning, och om stationen har
flera målgrupper följ beordrad skjutordning.
Denna tävling är ett test för att se om det på ett lite enklare sätt kan genomföras en
bra fälttävling med ett mindre antal funktionärer.
Detta på grund av att det för många klubbar är svårt att hitta lämplig mark (eller antal
funktionärer) för att genomföra en fullskalig fälttävling.
Tävlingsformen är lånad av Umeå PK och bygger på att skyttarna är ärliga då man
markerar åt varandra.

