Inbjudan till PISTOL SM 2018.
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Skaraborgs och Älvsborgs Pistolskyttekretsar till tävling om Svenskt
Mästerskap med pistol och revolver i Militär snabbmatch, Precisions- och Fältskjutning i Skövde den 10 - 15 juli 2018.
Tävlingarna genomförs med tävlingscentrum och banskjutning på Lövsjötorp. Fältskjutningen äger rum i terrängen i Kavlås.
Busstransport sker mellan tävlingscentrum och fältskytteterrängen. Det är inte möjligt att åka egen bil. Parkering saknas.

SM-grenar individuellt och lag.
Militär snabbmatch vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre, veteran äldre och R.
Fältskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre, veteran äldre och R.
Precisionsskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre och veteran äldre.
Lagtävlingar, 3-mannalag för A, B, C öppen, Militär snabbmatch, Precision och Fält samt R i Fält och Militär snabbmatch.
2-mannalag för dam, junior, veteran yngre och veteran äldre (veteranlag, se nya skjuthandboken).

Program
Militär snabbmatch
Tisdag 10 juli
Onsdag 11 juli

C öppen och A
B, R, C dam, junior och veteran

Torsdag 12 juli
Fredag 13 juli
Lördag 14 juli
Söndag 15 juli

Fältskjutning

Precision

B, C dam och junior
C öppen
C veteran, R
A

A
C dam, junior och veteran
C öppen
B

Anmälningsavgifter
Individuellt junior
Militärsnabb och precision
Fältskjutning
Lag

150 kr/start
250 kr/start
300 kr/start
250 kr/start

Avgiften sätts in på plusgiro samtidigt med anmälan. Inbetald avgift återbetalas ej.
Anmälan görs via länk på hemsidan www.pistolsm2018.one och avgift betalas föreningsvis till pg 50 51 05-7,
FOK Borås SM-Konto och skall vara oss tillhanda senast 31 maj 2018.
Efteranmälan i mån av plats och tillägg på 100 kr/start och lag.
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort.

Vapenkontroll
Öppnar på Lövsjötorp måndag 9 juli kl 16.00 till 21.00 och övriga dagar en timma före första start.

Tävlingsbestämmelser
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. Fältskjutningen genomförs som poängfältskjutning i vapengrupp
A, B och R och som traditionell fältskjutning i vapengrupp C. Militär snabbmatch och Precisionsskjutning sker i
skjuthall.

Startlistor, resultat och priser
Startlistor och resultat kommer att publiceras på www.pistolsm2018.one
Prisutdelning sker dagligen på Lövsjötorp efter avslutad tävling. Tid anslås tävlingsdagen .

Information
Information och frågor, se www.pistolsm2018.one eller kontakta någon av personerna nedan.

Organisationskommittén
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:

Susanne Svensson
Tomas Ånhed
Sonny Svensson

0763-380207
0705-177990
0709-905080

svelar70@gmail.com
tomas.aanhed@telia.com
sonny.svensson@gmail.com

Vapenförvaring finns dagtid vid tävlingscentrum och i begränsad omfattning nattetid.

VÄLKOMNA

