
18 - 20  MARS 2015

Plats: Umeå skjuthall, Umestan (gamla I20-området), karta finns på www.umepk.nu

Tider: Tävlingen startar fredag 18/3 kl 10:00 och pågår till och med söndag 20/3. Skjuttider meddelas 
efter anmälningstidens slut. Vi kommer så långt det är möjligt att följa de skjuttider som skytten 
själv väljer (se Anmälan nedan), men reserverar oss rätten att göra justeringar om det behövs. 
Banan har 10 skjutplatser och tävlingen skjuts under tre dagar. Matchstart 10:00 varje dag.

Prisutdelning: Söndag 20/3 efter sista matchen skjutits, planerat ca 15:00. Mästerskapspris till Winner Over All 
i alla vapengrupper och hederspriser 1-3 i alla klasser och vapengrupper. Lag endast pris 1-3 i pistol och revolver, i alla vapengrupper och hederspriser 1-3 i alla klasser och vapengrupper. Lag endast pris 1-3 i pistol och revolver, 
lagmatchen räknas på sista 60 skotten i 1500-matcherna. Ingen klassificering i lag.Resultat i SOIC kvalificeras 
vapengruppsvis oavsett klass för standardmedalj enligt SHB D.8 (löses av den enskilde).

Anmälan: Görs via ppc-soic.umepk.nu, senast 13/3. Blir skjutlagen fulla kommer fler tider öppnas

Betalning: Senast 15/3 till bankgiro 5719-3328. Märk med SOIC, namn, WA-id och klubb.

Klasser: High Master, Master, Expert, Sharpshooter, Marksman. Oklassificerade skyttar deltar i Master. 
Har skyttar gamla inloggningar påminns härmed att kontrollera och ändra era klasser.

Matcher: Open Match, Revolver 1500, Pistol 1500, Dist Revolver, Dist Pistol, Stock Semi Auto, Matcher: Open Match, Revolver 1500, Pistol 1500, Dist Revolver, Dist Pistol, Stock Semi Auto, 
Service Revolver samt Off Duty Revolver.

Avgifter:  150-skottsmatch, 220:-
     60-skottsmatch, 120:-
     48-skottsmatch, 80:-
     Lagmatch, 80:-/lagmedlem

Regler: Gällande svenskt regelverk. Obligatorisk vapenkontroll.

OBS Särskilda regler: Skjuthallen har ett kulfång med skyddsduk av gummi och därför är följande OBS Särskilda regler: Skjuthallen har ett kulfång med skyddsduk av gummi och därför är följande 
kultyper INTE godkända: Wadcutter, hålspets eller kulor med stanskant. Mer info finns på www.umepk.nu

Servering med mat och fika kommer att finnas i hallen under tävlingen. Medtag kontanter

Tävlingsjury utses på första tävlingsdag, på plats

Vid frågor kontakta via telefon, 072 - 202 21 20, eller via mail, mikael@umepk.nu

VÄLKOMNA

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet 
inbjuder Umeå PK & Piteå PK till


