BJÖRKSKOTTET 2020
Umeå pistolskytteklubb inbjuder till
kretsfältskjutning med pistol och revolver.

LÖRDAGEN DEN 1 AUGUSTI 2020
Tävlingsplats:

Baggböle jaktskyttebana, väster om Umeå tätort (E12 mot Vännäs).
OBS att det är en ny infart till banan via Klockarbäckens industriområde. Se
skiss på nästa sida. Pga vägarbete är E12 omledd och följer delvis lagervägen.

Tävlingsledare:

Åsa Edvinsson, Fredrik Odeblom

Omfattning:

Fältskjutning med 8 stationer á 6 skott.

Klassindelning:

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, JC, VyC, VäC, R1,
R2, R3. Skytt får starta i max 3 vapengrupper. Vid lågt deltagande kan klasser
komma att slås ihop.

Rookies:

Skyttar som skjutit max 1 år och som har pistolskyttekort kan starta i rookieklass med C-vapen där förutsättningarna är samma som för A & R. Handledare
från nybörjarskyttens förening bör medfölja. Nybörjaren kan efter rookievarvet starta i C 1/D 1.

Anmälan och
starttider:

Obligatorisk föranmälan senast tisdag 28/7 till falt@umepk.nu. Ange namn,
förening, klass, pistolkortsnummer och vapen. Ingen efteranmälan på
tävlingsdagen pga situationen med Corona. Vid anmälan godkänner skytten
att hans/hennes namn publiceras på Internet.
Starttider kommer att anpassas och fördelas över dagen för att det inte ska
vara för många deltagare på tävlingsplatsen samtidigt och totalt antal
deltagare kan komma att begränsas för att inte överstiga högsta tillåtna antal.
Skyttar från Västerbottens-kretsen har förtur. Startlistor kommer att finnas på
www.umepk.nu senast kvällen innan tävlingen. Första start preliminärt ca
09.00.

Startavgifter:

100 kr för den första starten, 50 kr/start för övriga starter.

Vapen:

Endast av SPSF godkända vapen får användas. Ej magnumladdad
ammunition. Ingen vapenkontroll i enlighet med SPSF:s tillfälliga regler.

Priser:

Inga priser utgår och ingen prisutdelning pga av Corona. Resultat publiceras på
www.umepk.nu

Servering:

Enklare fikaservering med kaffe/te, dricka, finns vid tävlingsplatsen men ingen
matservering.

Övrigt:

Frågor bevaras av Åsa Edvinsson tel: 070-560 92 42 alt. Frdrik Odeblom tel:
070-358 44 73 eller via e-post på falt@umepk.nu

Umeå pistolskytteklubb hälsar alla skyttar varmt välkomna
till Björkskottet i Umeå!

Hitta till Baggböle jaktskyttebana
Följ den omledda E12 in på Klockarbäckens industriområde till den tillfälliga rondellen på Lagervägen.
Kör rakt fram (från Umeå)/ sväng vänster (från Vännäs) vid rondellen. Följ Lagervägen fram till kurvan
efter Fazerbageriet förbi förbud mot trafik-skylten. Sväng av till vänster (rakt fram) in på grusvägen
mitt i kurvan och håll sedan höger.

