Linköpings Skytteförening bjuder in till

Sista Chansen
Nationell precisionstävling inomhus
och kretsmästerskap i luftpistol
6–7 november 2021
Plats

LSKF:s inomhushall, Värö Solgläntan, Linköping. Se https://goo.gl/seHJLr

Starttider

Precision: 14 skjutlag om 12 platser vardera, 7 på lördagen och 7 på söndagen.
Blandade skjutlag vapengrupper A, B och C kommer förekomma.
Luftpistol: 2 skjutlag om 18 platser vardera, söndagen 7 november.
Önskat skjutlag anges vid anmälan enligt nedan. Först till kvarn.

Omfattning

Precision: 1 provserie och 6 tävlingsserier. Genomförs enligt SPSF:s bestämmelser.
Luftpistol: 40 skott samt förberedelse och provskott på totalt 65 minuter. Genomförs
enligt SPSF:s bestämmelser. Ingen tävlingslicens behövs utöver pistolskyttekort och
medlemskap i Pistolskytteförbundet. Tävlingen är standardmedaljgrundande och
gäller som kretsmästerskap i Östergötland. Skyttar som inte representerar förening i
Östergötland är välkomna att delta, men tävlar enbart om prispengar och
standardmedaljer.

Klasser

Precision Vapengrupp C: Klass 1, 2, 3, D1, D2, D3, Vy, Vä och Junior
Precision Vapengrupp A och B: Klass 1, 2, 3
Luftpistol: Öppen, Dam, Herrjunior, Damjunior, Vy och Vä
Sammanslagning av klasser kan ske vid få deltagare

Antal starter

Skytt får anmäla sig för upp till fyra starter: en i respektive vapengrupp i precision
och en i luftpistol.

Anmälan

Obligatorisk föranmälan och betalning på webben senast 3 november:
https://bit.ly/3FFu9h0
Det går endast att anmäla sig på detta sätt, ingen anmälan eller betalning på plats.

Avgift

Anmälningsavgift 100 kr per start i precision, 50 kr för luft, betalas i samband med
anmälan. Anmälningsavgiften är personlig och återbetalas ej vid avhopp.

Vapen

Endast av SPSF godkända vapen får användas. Vapenkontroll ska vara genomförd
före start. Vapen ska hållas nedpackade i samlingslokalen.

Priser

Hederspriser delas ej ut, men däremot penningpriser till de tre främsta i respektive
klass/vpgrp vid minst 15 deltagare i klass/vpgrp. Precisionstävlingens bästa resultat
oavsett klass/vapengrupp ger 1000 kr. Eventuella prispengar betalas ut till skyttens
förening.

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 till tävlingen innebär ett godkännande av detta.

Servering

Enklare servering i samlingslokalen.

Upplysningar

Lene Alun, 072-20 90 711, tavling@linkopingsskf.se

Välkomna!

