Jämtland Härjedalens skyttesportförbund inbjuder länets luftgevärsskyttar
till 2010-2011 års hemmabanetävling.

JÄMTLANDSSERIEN
LUFTGEVÄR
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Omfattning
Tävlingen som omfattar fem omgångar 2010-2011 är
öppen för luftgevärsskyttar i alla åldrar tävlande för
skytteföreningar i Jämtlands län. Tävlingen vänder sig till
alla som vill delta och skall ha en prägel av rekryteringoch propagandatävling. Den skall ge skytteföreningarna en
möjlighet att erbjuda sina medlemmar ett litet
tävlingsmoment på hemmaplan.
Tävlingsprogram
Samtliga klasser skjuter 20 tävlingsskott. Obegränsat antal
provskott före tävlingsskotten. Skjuttid 40 minuter inkl
provskott.
Tävlingsvapen och skjutställning
Enligt skytteregelboken 2009.
Tävlingsplats
Seriens alla fem omgångar
hemmabana.

Tävlingsresultat
till resultatansvarige rapporteras 5-skottsserie (summa)
samt slutsumma på de 20 tävlingsskotten. Skyttens
totalresultat (slutresultat) blir summan av de tre bästa
resultaten i de fem omgångarna.
Resultaten anslås så snart resultatlistan är klar på
www.jamtskytte.se samt mailas ut.
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Prisutdelning
Priser delas ut på
Ungdomsskytteförbundets årsmöte eller skickas till
ansvarig i resp. förening
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Tolkning av tävlingsskott
Tavlor tolkas och poängbedöms av respektive förenings
tävlingsansvarige. Utåtriktad tolk SKALL användas. Se
skytteregelboken 2009.
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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.
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Tävlingsansvarige och frågor
Hasse Pålsson Residensgränd 20B 831 31 Östersund
Tel. 063-102505
hasse@jamtskytte.se
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Lagtävling.
Ingen föranmälan behövs utan ett lag per föreningen
plockas automatiskt ut efter de skyttar som har högsta
resultaten.
Laget skall bestå av 2 st skyttar ur klasserna L9. L11. L13
och 2 st skyttar ur klasserna L15s. L17. Llägre. Lhögre.
Totalt fyra stycken. Lagpris till bästa laget. Även här
räknas de tre bästa omgångarna i slutresultat.

skjuts på föreningens

Klassindelning
L9
Skytt som under året (1/1 – 31/12) fyller högst 9 år.
(Sitt med stöd)
L11 Skytt som under året fyller högst 11 år. (Sitt med
stöd)
L13 Skytt som under året fyller högst 13 år. (Sitt med
stöd)
L15R Skytt som under året fyller högst 15 år (remstöd).
L15S Skytt som under året fyller högst 15 år (stående).
L17 Skytt som under året fyller högst 17 år. (stående)
LSitt Skyttar från 14 år och uppåt som vill skjuta sittande
med stöd.
Llägre Består av skyttar från klass L1, L2 och L3. Se
skytteregelboken för fordringar. (Stående)
Lhögre Består av skyttar från klass L4 och Lelit. Se
skytteregelboken för fordringar. (Stående)
Tidigare klass veteran deltar i klass Llägre eller Lhögre.
Skytt får endast delta i en klass under seriens fem
omgångar.
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Tävlingsperioder
Omgång 1: – 31/10.
Omgång 2: 1/11 –21/11.
Omgång 3: 22/11 – 12/12.
Omgång 4: 13/12 – 16/1.
Omgång 5: 17/1 – 13/2.
Resultat skickas eller mailas
senast dagen efter
tävlingsomgångens slut till: resultat@morsilskf.se eller
till Anders Westerlund Svängdavägen 11 830 04
Mörsil
Sent inkomna resultat tas ej med.
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Priser
För serien präglade guld-, silver, och bronsmedalj till de tre
första i varje klass. Plakett till bästa 1/3-delen i respektive
klass. Graverade med årtal.
Avgifter
Tävlingen är till största delen finansierad av Jämtlands
Läns ungdomsskytteförbund och skytteförbund. Därav
endast en avgift på 5:- per omgång och skytt (5 omgångar
= 25:-).
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