Jämtlands läns Ungdomsskytteförbund och Jämtlands
läns skytteförbund inbjuder länets
6.5-skyttar till 2007 års hemmabanetävling.

JÄMTLANDSSERIEN

Gevär 6.5
1.

Omfattning

Tävlingen som omfattar fem tävlingsomgångar är öppen för 6.5-skyttar i alla åldrar tävlande
för skytteföreningar och ungdomsskytteföreningar i Jämtlands län. Tävlingen vänder sig till
alla som vill delta och skall ha en prägel av rekryterings- och propagandatävling. Den skall ge
skytteföreningarna en möjlighet att erbjuda sina medlemmar ett tävlingsmoment på
hemmaplan. Tävlingen skjuts i 3 omgångar på våren och 2 omgångar på hösten.

2.

Tävlingsprogram

Samtliga klasser skjuter 15 tävlingsskott. 5 provskott före tävlingsskotten. Skjuttid per serie
enligt resp klass skjutprogram i regelboken 2007 Ej tillåtet med provskott mellan serierna.
Skjutprogram:

•
•
•
•

GE, G4, G3, G56 och G66 st
G2
G1, G17 och G66
G15

2 * Liggserie + 1* ställningsserie (3 knä + 2 stå).
2 * Liggserie + 1* knäserie.
3 * Liggserie.
3 * Liggserie med kuddstöd.

Skytt i åldersklass G56, G66 och G17 kan välja att skjuta i prestationsklass G2-GE. OBS!
Skall då skjuta i den prestationsklassen hela året. Ej tillåtet att hoppa fram och tillbaka.

3.

Tävlingsvapen, tavla och skjutställning

Skjutavstånd för alla är 300 meter. Internationell tavla skall användas. För övrigt enligt
skytteregelboken 2009.

4.

Tävlingsplats

Seriens första 4 omgångar skjuts på föreningens hemmabana. 5:e omg i samband med FörbM.

5.

Tävlingsperioder

Omgång 1: Sista rapportdag 14 Juni
Omgång 2: Sista rapportdag 28 Juni
Omgång 3: Sista rapportdag 12 Juli
Omgång 4: Sista rapportdag 2 Augusti
Omgång 5: 7 augusti (Förbundsmästerskapet)
Resultaten skall vara poststämplad (likvärdigt) senast dagen efter tävlingsomgångens slut. För
sent inkomna resultat registreras ej. Eller helst rapporteras in via E - post stefan-j@afsen.st

6.

Priser

För Jämtlandsserien präglade guld-, silver, och bronsmedaljer till de tre första i varje klass vid
minst 5 deltagare i klassen. Guldmedalj delas ut i varje klass oavsett antal deltagare. Plakett
graverade med årtal och texten 6.5.till bästa 1/3-delen i respektive klass. Prispengar till bästa
fjärdedelen i resp klass.

7.

Avgifter

30:- per omgång och skytt (5 omgångar = 150:-).

8.

Tävlingsresultat

Till tävlingsansvarige rapporteras 5-skottsserie (summa) samt slutsumma på de 15
tävlingsskotten. Skyttens totalresultat (slutresultat) blir summan av de tre bästa resultaten i de
fem omgångarna. Resultaten anslås efter varje tävlingsperiod på Förbundets hemsida.

9.

Prisutdelning

Priser skickas till den ansvarige i föreningen. Prispengarna betalas ut till föreningens konto
för vidare fördelning till skyttarna.

10.

Tolkning av tävlingsskott

Tavlor tolkas och poängbedöms av respektive förenings tävlingsansvarige.
8 mm tolk SKALL användas. Se skytteregelboken 2007.

11.

Särskiljning av slutresultat

1:a hand: Högsta summan av de tre bästa resultaten.
2:a hand: Högsta omgångsresultat bland de tre bästa.
3:e hand: Sista femskottsserien i den sista omgången som räknats in bland de tre bästa
omgångarna. Näst sista, tredje sista osv. Därefter samma procedur i näst sista omgången bland
de tre bästa osv. Om ej särskiljning går att nå på detta sätt delas placeringen.

12.

Gevärsskyttekortet

På hemmabana krävs inte gevärskyttekort för att delta, däremot på 5:e omgången som avgörs
i samband med Förbundsmästerskapet liggande.

13.

Resultatansvarige och frågor

Serien administreras av Stefan Jonasson, telefon: 0680-60271, skicka in resultaten till
Stefan Jonasson ED Buanvägen 67 840 90 Ytterhogdal. Stefan-j@afsen.st Gäller även
tävlingen – Liggkampen.

Liggkampen
De två bästa resultaten från Fritz Olsson, Svenska Dagbladet och grundomgången + enkel i
Förbundets liggandemästerskap räknas. (25 liggskott per omgång)
Anmälningsavgiften är 80 kronor, som oavkortat går till priser. Rapportera in resultaten från
varje deltävling till Stefan Jonasson. Inrapporterat resultat räknas som anmälan.

