Mjölby Pistolklubb inbjuder till

Mjölbyträffen

Nationell Precisionstävling
söndagen 19:e September
Plats:

Mjölby PK´s pistolbana. Vägbeskrivning, se vår hemsida under klubbinformation.

Starttider:

Skjutlag 1: kl. 9.00, Skjutlag 2: kl. 11.30, Skjutlag 3: kl. 14.00 (Skytten klar, vapnet kontrollerat)

Omfattning:

1 provserie och 10 tävlingsserier. Genomförs enligt SPSF´s bestämmelser.
Efter tredje skjutlaget genomförs en finalskjutning bestående av tio skott för de skyttar med de åtta högsta
resultaten under dagen oavsett klass och vapengrupp. Om någon skytt kvalificerar sig med fler resultat får
skytten välja ett och finalfältet fylls på med nya skyttar. Finalskjutningen genomförs med det vapen man
kvalat in med.

Individuellt:

Vapengrupp C: Klass 1, 2, 3, D1, D2, D3, Vy, Vä och Junior. Vapengrupp A och B: Klass 1, 2 och 3.

Lagtävling:

Lagtävling i vapengrupp C. Föreningarna får anmäla flera tremannalag så länge ingen lagskytt påbörjat tävlingen.

Antal starter:

Skytt får starta i tre vapengrupper. Max antal starter för tävlingen är 120 st. Först till kvarn.

Vapen:

Endast av SPSF godkända vapen får användas. Vapenkontroll ska vara genomförd före start.

Prisutdelning:

Sker snarast efter tävlingens slut. Individuellt VPR till bästa resultat i C-vapen.
I lagtävlingen erhåller segrande lag inteckning i VPR samt de tre främsta lagen Mjölby PK´s klubbmedaljer.
Prispengar till bästa fjärdedelen av de tävlande i varje klass.
Prispengarna betalas ut till respektive klubb.
Finalskjutningen: Vinnaren får 1 000 kr i kontanter.

Tävlingsledning: Roger Johansson, Johan Fransson och Jan-Åke Karlsson
Anmälan:

Sker via www.pistolskytte.net senast söndag 12:e september.
Önskade starttider gäller om inget annat meddelats tisdag 14:e september per e-post.
Startlista kommer att finnas tillgänglig på www.mjolbypk.se

Startavgift:

Individuellt 120 kr per individuell start, lag: 100 kr.
Betalas till Mjölby PK´s BG 5142-4570 alternativt Swish 123 029 90 40 i samband med anmälan senast 12:e sept.
Efteranmälan på plats är möjlig, så länge det finns platser kvar, senast 30 minuter före respektive skjutlags start.

Personuppgifter: Vi kommer databehandla de personuppgifter du tillhandahåller i samband med anmälan. Namn och förening kan
komma att publiceras på internet på start- och resultatlistor, och anmälan innebär ett godkännande av detta.
Servering:

Servering kommer finnas vid skjutbanan.

Frågor:

Besvaras av: Roger Johansson tel. 072-234 73 40, traffen@mjolbypk.se

Varmt välkomna till en trevlig dag på skjutbanan !

