Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund
inbjuder länets korthållsskyttar till 2013
års hemmabanetävling:

JÄMTLANDSSERIEN
KORTHÅLL
1. Omfattning

6. Priser i serien

Tävlingen som omfattar fem tävlingsomgångar är öppen
för korthållsskyttar 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.

För Jämtlandsserien präglade guld-, silver, och
bronsmedalj till de tre första i varje klass, förutsatt mer
än 5 deltagare. Annars enbart guldmedalj. Plakett till
bästa 1/3-delen i respektive klass. Graverade med årtal
och texten KH. Omg 5 är också DistriktsM Kh och har
egna priser för den tävlingen.

2. Tävlingsprogram
Samtliga klasser skjuter 20 tävlingsskott. Obegränsat
antal provskott före tävlingsskotten. Tävlingen är öppen
för båda grenarna liggande (KL) och ställning (K).
Skytt kan alltså tävla både i ställning och liggande.
Skjuttid 30 minuter inkl provskotten. Ej tillåtet med
provskott mellan serierna.
Skjutprogram:
4 st serier bestående av 5 skott/serie enligt nedan:
• KE, K4, K3, K2, K1, K55, K65, K70, K75 - 2xLiggserie
+ ståserie + knäserie.
• KLE, KL4, KL3 KL2, KL1, KL17, KL55, KL65, KL70,
KL75 – 4xLiggserie med remstöd.
• KL11, KL13, KL15 - 4xLiggserie med kuddstöd.
• Kstöd- 4xLiggserie med kuddstöd.
Skytt i åldersklass kan välja att skjuta i prestationsklass
KL1-KLE eller K1-KE. Skytt kan endast delta i en klass.
Klass Kstöd är öppen för alla över 16 år som vill skjuta
med kuddstöd. Resultatansvarige förbehåller sig rätten att
slå ihop klasser med färre än tre deltagare om så anses
behövas.

3. Tävlingsvapen, skjutställning, mm

7. Utlottningspriser omgång 5 (seriefinal)
5 priser á 500:- lottas ut bland de skyttar som deltar i
omgång 5 (seriefinal). Där lottas också 1000:- ut bland
deltagande föreningar där respektive skytt fungerar som
en lott för sin förening.

8. Avgifter
Avgift för serien är 10:- per omgång och skytt, förutom
omg 5 som också är DistriktsM Kh, där det kostar 50:upp till K17, från K1 och uppåt kostar det 100:-.

9. Tävlingsresultat
Till tävlingsansvarige 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
skickas ut efter seriens slut.

10. Prisutdelning
Priser delas i första hand ut på finalen den 10/8. I andra
hand skickas till den ansvarige i föreningen.

Enligt skytteregelboken. Gevärsskyttekort och
tävlingslicens är inget krav för deltagande i serien.
Däremot på omg 5 som också är DistriktsM KH krävs
tävlingslicens för alla som är 15 år och äldre som deltar.

11. Tolkning av tävlingsskott

4. Tävlingsplats

12. Särskiljning av slutresultat

Seriens alla fyra första omgångar skjuts på föreningens
hemmabana. Sista omgången avgörs på elektronik
(Megalink) på Mörsils skjutbana lördag 11 augusti i
samband med DistriktsM Kh.

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.

5. Tävlingsperioder
Omgång 1: Klar 9/6
Omgång 2: 10/6 –23/6
Omgång 3: 24/6-14/7
Omgång 4: 15/7-4/8
Omgång 5: 10/8 final i Mörsil. Resultaten skall vara
poststämplad (likvärdigt) senast dagen efter
tävlingsomgångens slut. För sent inkomna resultat
registreras ej.

Tavlor tolkas och poängbedöms av respektive förenings
tävlingsansvarige. Utåtriktad tolk SKALL användas. Se
skytteregelboken 2013.

13. Resultatansvarige och frågor
Serien administreras av Mörsils Skf, skicka in resultaten
till e-postadress: resultat@morsilskf.se
eller Anders Westerlund, Svängda vägen 11, 830 04
Mörsil. Tel: 070-6093024.

