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BILFÄLTSKJUTNINGEN
Tävlingen är en nationell fältskjutning med pistol för vapengrupp A, B, C och R med ett av
Örnsköldsviks Pistolklubb uppsatt vandringspris.
1. Arrangör
Tävlingen arrangeras årligen av Örnsköldsviks Pistolklubb (ÖPK).
2. Tidpunkt
Tävlingsdag fastställs och tävlingen upptas i kretsens skjutprogram på dag som efter ansökan
överenskoms med kretsstyrelsen.
3. Deltagare
Tävlingen är en nationell tävling och rätt att delta i tävlingen äger skyttar tillhörande
föreningar inom Svenska Pistolskytteförbundet. Tävlingen skall införas i det nationella
tävlingsprogrammet.
Deltagare skall inneha Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort (och därmed också
klarat och löst ut pistolskyttemärket i brons).
4 Tävlingens omfattning
Tävlingen omfattar dels lagtävling, dels individuell tävling. Tävlingen omfattar 8
skjutstationer med 6 skott på varje station.
Transport mellan skjutstationerna sker med skyttarnas egna fordon.
5 Klassindelning, individuellt
Vapengrupper och klasser enligt Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser. Arrangören
kan medge start i flera vapengrupper. Härvid måste beaktas att om tävlingen omfattar
Kretsmästerskap i någon vapengrupp/klass skall denna utgöra första tävling.
6 Lagtävling/Lagpriser
Lagtävlingen är en tävling om uppsatt vandringspris BILFÄLTEN. Lagen består av
föreningars förutanmälda 3-mannalag. Lagens sammansättning skall vara anmäld före start.
Av lagskyttarna skall en skytt vara klass 1 skytt. Segrare blir det lag som oavsett vapengrupp
erhåller sammanlagda högsta träffantal alternativt högsta poängantal från de 8
skjutstationerna. Förening äger rätt att anmäla obegränsat antal lag. Skytt äger endast rätt att
delta i ett lag.
Lagskyttarna i vinnande lag erhåller en lagplakett.
7 Individuell tävling/Minnesbägare (eller liknande)
Samtliga startande skyttar erhåller graverad bägare (eller liknande) som minne/deltagarbevis.
Hederspriser enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok utges ej.
8 Standardmedaljer
Standardmedaljberäkning sker enligt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets
skjuthandbok.
9 Vandringspris
Priset tillfaller för året den förening som uppnått högsta resultat enligt punkt 6. För att bli
ständig egendom skall priset erövras tre (3) gånger oavsett ordningsföljd.
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För året vinnande förening svarar för och bekostar att priset graveras med föreningens namn
och aktuellt årtal. Vinnande förening förvarar priset på betryggande sätt och ansvarar för att
priset i oskadat skick i god tid dock senast på tävlingsdagen vid nästkommande års tävling
tillställs arrangören.
10 Inbjudan/Anmälan
Arrangerande förening utsänder inbjudan senast tre (3) veckor före utsatt tävlingsdag till
kretsstyrelsen och kretsens samtliga föreningar. Inbjudan kan utsändas via mail till de
föreningar, vilka arrangören förvissat sig om har e-postadress.
Tävlingen skall införas i det nationella tävlingsprogrammet enligt Pistolskytteförbundets
reglemente.
Föranmälan till tävlingen är obligatorisk och skall vara ÖPK tillhanda senast fredag veckan
innan tävlingsdagen. Efteranmälan kan ske i mån av plats. För vapengrupp som även utgör
Kretsmästerskap får dock efteranmälan alltid ske.
Laganmälan kan ske på plats innan start.
Av kretsstyrelsen upprättad mall för Inbjudan (se Kretshandboken på kretsens hemsida)
samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall iakttas.
11 Anmälningsavgifter
I de individuella tävlingarna får anmälningsavgift uttas med belopp som rekommenderats av
kretsstyrelsen. I vapengrupp/klass som omfattar kretsmästerskap och hederspriser ej utgives
skall reducerad anmälningsavgift gälla, ej heller tillämpas förhöjd avgift vid efteranmälan.
Kretsstyrelsen skall före årets början inkomma med uppgift om årets rekommenderade
anmälningsavgifter.
Startlistor bör utsändas senast fyra (4) dagar före tävlingsdagen.
I lagtävlingen om vandringspriset Bilfälten uttas av arrangören beslutad avgift.
Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för Anmälningsavgifter (se Kretshandboken på
kretsens hemsida) skall iakttas.
12 Resultatlista
Arrangör skall senast inom 14 dagar översända fullständig resultatlista (lag- och individuell
tävling) till kretsen för kontroll. Resultatlistan får ej läggas ut på hemsida eller offentliggöras
på annat sätt innan denna kontroll utförts.
Av resultatlistan skall framgå vilka som erövrat standardmedaljer. Granskning av
standardmedaljberäkning görs av kretsstyrelsen eller av den kretsstyrelsen utsett. Av
resultatlistan skall framgå att kontroll skett samt vem som utfört den.
Sedan resultatlistan godkänts utsänds den snarast och senast inom en vecka till kretsen,
samtliga föreningar inom kretsen samt till övriga deltagande skyttars föreningar. Resultatlista
kan utsändas via mail till de föreningar, vilka arrangören förvissat sig om har e-postadress.
Av kretsstyrelsen upprättad PM för Resultatlista (se Kretshandboken på kretsens hemsida)
samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall iakttas.
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13 Allmänt
Utöver här angivna bestämmelser hänvisas till Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok.
Örnsköldsviks Pistolskytteklubb
Stadgarna fastställda av kretsstyrelsen 2010-02-02 (ersätter stadgar från 1993-02-24,
reviderade 2003-04-23).

