HÖSTRUSKET 2022
Umeå pistolskytteklubb inbjuder till
Rankinggrundande tävling i luft-, sport- och standardpistol
OCH
Standardmedaljgrundande kretstävling i luftpistol samt precision
och snabbskytte med C-vapen. (kräver ej sportskyttelicens)

SÖNDAGEN DEN 16 OKTOBER 2022
Tävlingsplats:

Umeå skytteallians inomhushall, Umestans Företagspark, Hus 127, på I20området. Se umeaskytteallians.se för vägbeskrivning.

Tävlingsledare:

Åsa Edvinsson

Omfattning:

Luftpistol LP11 - LP15: 40 tävlingsskott. Övriga klasser: 60 tävlingsskott.
Sport- och Standardpistol enligt SvSF och ISSF tävlingsreglemente.
Precisionsskjutning 6 serier och Snabbskjutning 6 serier.
Både luft- och krutskyttet sker på MegaLinks elektroniska tavlor.

Klassindelning:

Luftpistol: Dam och Herr 1-3, Veteraner 45, 55, 65, 70. För juniorer: LP11, LP13,
LP15P, LP15F, Herr J och Dam J
Sport- och Standardpistol: Dam och Herr 1-3, Veteraner 45, 55, 65, 70 och Jun
Precisions- och Snabbskjutning: D 1-3, C 1-3, Veteraner yngre och äldre och Jun

Anmälan och
starttider:

Föranmälan senast torsdag 13/10 till lars.alex.edvinsson@gmail.com eller via
IndTA. Ange namn, pistolkortsnummer, förening och klass. Efteranmälan för luft
på plats på tävlingsdagen senast kl. 9.30. Efteranmälan för övriga tävlingar är
möjlig i mån av plats.
Första skjutlaget startar kl 10.00 med luftpistol och sportpistol/precisions- och
snabbskjutning. Startlistor kommer att finnas på www.umepk.nu senast kvällen
innan tävlingen. Vid anmälan godkänner skytten att hans eller hennes namn
publiceras på Internet.

Startavgifter:

Seniorer och veteraner 100 kr/start, juniorer 50 kr/start. Deltagande i precisionsoch snabbskjutning räknas tillsammans som en start. Ingen extra avgift för
deltagande i både Sportpistol, precisions- och snabbskjutning då dessa
tillsammans räknas som en start.

Vapen:

Kontroll av vapen kommer att ske via stickprovskontroller.

Priser:

Hederspriser till bästa ¼-del i varje klass. Prisutdelning direkt efter avslutad
tävling. Klasser kan komma att slås ihop om det är få tävlande.

Servering:

Enkel fikaservering finns vid tävlingsplatsen.

Övrigt:

Frågor bevaras av Lars Edvinsson 072-730 74 42 eller via e-post på
lars.alex.edvinsson@gmail.com

Umeå pistolskytteklubb hälsar alla skyttar varmt välkomna!

