INBJUDAN TILL ÖSTGÖTASERIEN I LUFTGEVÄR 2019-2020
Krokeks skytteförening inbjuder härmed alla luftgevärsskyttar i Östergötland
till hemmabanetävling. Tävlingen omfattar både individuell tävling och lag.
Omfattning: Varje skytt skjuter fem omgångar med 40 skott per omgång under en tid av 60
minuter inkluderat provskott. De fyra bästa omgångarna räknas. Man ska skjuta samma
ställning under hela tävlingen.
Två lagtävlingar: en i sittande och en i stående. Båda lagtävlingarna består av 2-mannalag
och lagdeltagare anmäls i samband med första rapporteringen och får sedan inte ändras.
Skyttar i LSi 21 får inte ingå i lag.
Klasser: (med födelseår inom parentes efter respektive klass)
Sittande: LSi 11 (07-08), LSi 13 (05-06), LSi 15 (03-04), LSi 17 (99-02), LSi 21 (98 eller
tidigare). LSi Yngre för de som är födda 09 eller senare, i den klassen kommer priser att lottas
ut och deltagarna listas i namnordning.
Stående: L 13 (05-06), L 15 (03-04), L 17 (99-02), L 1, L 2, L 3, L 4, L E
Omg. 1 – 31 okt. 2019
Omg. 4 – 31 jan. 2020

Omg. 2 – 30 nov 2019
Omg. 5 – 28 feb. 2020

Omg. 3 – 31 dec. 2019

Resultat: Skall vara oss tillhanda senast dagen efter sista skjutdagen.
Priser: Hederspriser delas ut till hälften av startande i sittandeklasserna och 1/3 i övriga
klasser om någon klass har färre än tre deltagare slås den ihop med närmast högre
svårighetsklass för prisfördelning. I klass LSi Yngre kommer priser att lottas ut och
deltagarna listas i namnordning.
Särskiljning: Vid lika slutpoäng går den skytt med bästa sista omgång, näst sista omgång
osv. före. Vid fortsatt lika slutpoäng tillämpas lottning.
Avgifter: LSi Yngre, LSi 11 – LSi 17 och L13-L17 100:- , övriga 150:- och lag 100:-.
Avgifterna insätts på bg 5661-7871 Krokeks skytteförening.
Anmälan sker vid resultatrapporteringen av första omgången. Dessa skickas till Cecilia
Pettersson, Myrstigen 6, 612 46 Finspång eller e-post ostgotaserien@krokeks-skf.se
Regler: Enligt regelboken, påbörjad tävling får inte avbrytas. (Det finns inget startdatum för
respektive omgång. Skall man t.ex. vara bortrest kan man skjuta flera

omgångar innan man reser).
Kontrollappar skickas inte ut. Namn, omgång och tavelnummer 1-8 skrivs på baksidan av
tavlorna.
Vid skjutning mot elektroniska/akustiska mål skall resultaten intygas av en närvarande
kontrollant genom att skjutprotokollet signeras. Tävlingstavlorna skall behållas för att vid
behov skickas in, till dess resultatlista för sista omgången publicerats.
Upplysningar: För mer information ring Cecilia Pettersson tel. 070-559 26 38.

