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KRAMFORSSMÄLLEN
Tävlingen är en precisionsskjutning med pistol för vapengrupp A, B och C. Tävlingen
omfattar även Cup tävling i Vapengrupp A+B och C.
1. Arrangör
Tävlingen arrangeras årligen av Kramfors Pistolskytteklubb
2. Tidpunkt
Tävlingsdag fastställs och tävlingen upptas i kretsens skjutprogram på dag som efter ansökan
överenskoms med kretsstyrelsen.
3. Deltagare
Rätt att delta i tävlingen äger skyttar tillhörande föreningar inom Västernorrlands läns
pistolskyttekrets samt skyttar tillhörande föreningar inom angränsande kretsar.
Deltagare skall inneha Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort (och därmed också
uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i brons).
4. Tävlingens omfattning
Tävlingen omfattar individuell tävling i vapengrupp A, B och C samt lagtävling i vapengrupp
C. Tävlingen i vapengrupp A+B och C omfattar även cuptävling.
Deltagande kan ske i två vapengrupper, A eller B och C.
Alla deltagare skjuter först en grundomgång, som uppdelas i två skjutlag, vapengrupp A och
B i första skjutomgången, vapengrupp C i andra skjutomgången. Grundomgången omfattar 7
serier. I vapengrupp A+B sker uttagning av de 8 bästa skyttarna från grundomgången till cup
skjutning serie mot serie.
I vapengrupp C sker uttagning av de 16 bästa skyttarna från grundomgången, oavsett
skjutklass, till en cup skjutning. Cup skjutningen genomförs seriemot serie. Tid:5 min per
serie. Skyttar som möter varandra, ska stå intill varandra och skytt med den bättre serien går
vidare. Vid lika poäng i serien går skytt med högre placering i grundomgången vidare.
Semifinal (1:an mot 4:an, 2:an mot 3:an) och final skjuts med 1 skott i taget med markering
och klistring efter varje skott. Tid: 75 sek/skott. Vid lika resultat efter 5 skott skjuts
särskjutning skott förskott tillsärskiljning uppnåtts.
5. Klassindelning, individuellt
Skyttarna tävlar i vapengrupperna A, B och C och skjutklasser enl. Svenska
Pistolskytteförbundets bestämmelser (se Skjuthandboken).
6. Lagtävling
Lagtävling med förut anmälda tremannalag i vapengrupp C räknas på grundomgångens
resultat.
7. Individuell tävling/Hederspriser
Den individuella tävlingen (grundomgången) utgör tävling om hederspriser enl. angiven
klassindelning.
Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för hederspriser (se Kretshandboken på kretsens
hemsida) samt bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall iakttas.
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8. Standardmedaljer
Standardmedaljberäkning sker enl. bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets
skjuthandbok efter resultat uppnådda i grundomgången.
9. Inbjudan
Arrangerande förening utsänder inbjudan senast tre (3) veckor före utsatt tävlingsdag till
kretsstyrelsen, kretsens samtliga föreningar samt angränsande kretsar. Inbjudan kan ske via
mail till de föreningar, vilka arrangören förvissat sig om har e-postadress.
Av kretsstyrelsen upprättad mall för Inbjudan (se kretshandboken på kretsens hemsida) samt
bestämmelser i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok skall iakttas.
10. Anmälningsavgifter
I de individuella tävlingarna får anmälningsavgift uttas med belopp som rekommenderats av
kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen skall före årets början inkomma med uppgift om årets
rekommenderade anmälningsavgift.
I lagtävlingarna uttas av arrangören beslutad lagavgift.
Av kretsstyrelsen utgivna rekommendationer för Anmälningsavgifter (se kretshandboken på
kretsens hemsida) skall iakttas.
11. 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 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.
12. Allmänt
Utöver här angivna bestämmelser hänvisas till Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok.
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