Inbjudan Svenskt mästerskap i SPRINGSKYTTE 2020.
Örebro Läns Pistolskyttekrets har på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet glädjen att inbjuda er till
Svenskt mästerskap i springskytte 2020

Tävlingsdag: Lördagen den 22 augusti med första start kl 12.00.
Plats: Örebro Pistol och Sportskytteklubbs bana, på Slätten norr om Örebro(Pos N59°19.003’
E015°16.099’)
Anmälan: Skriftlig anmälan med namn, födelseår, klass, förening samt uppgift om
ev. lag- och stafettdeltagande ska vara oss tillhanda på webmaster@opssk.se
senast den 10 augusti 2020.
Startavgift: Individuellt 150 kr/start, lag 150 kr/lag och stafett 150 kr/lag.
Avgifterna inbetalas till Örebro Läns Pistolskyttekrets pg 32 70 98-0 i samband
med anmälan.
Märk inbetalningen SM Springskytte 2020.
Ange också för vem som betalningen avser.
Individuellt: Löpning ca 6 km, D/H 65 löpning ca 4 km, med 6 skjutstationer mot fallmål.
5 patroner per station, totalt 30 patroner. 1 min tillägg per bom.
3 skjutningar stående, stödhand tillåten, 3 skjutningar stående utan stödhand.
From D/H 65 får stödhand användas vid alla stationerna.
Skjutavstånd: 17,5 m.
Lagtävling: Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett ålder och klass, med undantag
för D/H 65 som är tvåmannalag.
Stafett: Löpning ca 1 km per sträcka med skjutning efter första och andra
varvet. 5 patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per deltagare.
Stående med stödhand tillåten för samtliga klasser. För varje bom, efter att alla ordinarie 5
patronerna avfyrats, löps en straffrunda för varje ej träffat mål. Straffrundan är ca 30 m.
Löparen svarar själv för att rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor innebär tidstillägg på 2
min per missad runda.
Klassindelning individuellt:
Hjun -20 år Djun -20 år
H 21 21-34 år D 21 21-34 år
H 35 35-49 år D 35 35-49 år
H 50 50-59 år D 50 50-59 år
H 60 60-64 år D 60 60-64 år
H 65 65-69 år D 65 65-69 år
H 70 70- år D 70 70- år

Klassindelning stafett:
D/H jun– 2 deltagare
D 21 – 2 deltagare
D/H 50 – 2 deltagare
H 21 – 3 deltagare

Vapen: Endast vapen kal. 22 med blykula får användas. Under löpning skall
vapnet vara proppat och bäras i hölster/väska.
Tävlingsjury: Anslås på tävlingsdagen.
Priser: Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt hederspriser till
bästa fjärdedelen.
Övrigt: Kom helst ombytta. Det finns ingen tillgång på dusch på
skjutbanan.
Upplysningar: Tävlingsledare Jan Jorsäter, mobil 070-3093800,
webmaster@opssk.se
Örebro Läns Pistolskyttekrets, hälsar alla varmt välkomna!
På vår hemsida www.orebrokretsen.se kommer resultaten att redovisas.

Information med tanke på COVID-19:
I den mån det är möjlighet strävar vi efter att genomföra årets SM, men vi följer rådande
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och reserverar oss för inställt arrangemang med
kort varsel.








Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Håll avstånd till andra på idrottsplatsen och undvik att byta om i allmänna
omklädningsrum.
Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
Res bara om det är nödvändigt.
Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter
och undviker platser där människor samlas.

