Förbundsmästerskap, gevär, liggande 2017.
Dagsås skjutbana torsdag 15juni
Anmälan 17:30-18:00
Liggandemästerskapet
Deltagare: alla skyttar inom förbundet äger rätt att deltaga.
Klassindelning enligt regelboken, dock tävlar skyttar tillhörande klass G 1 och G 17
tillsammans med klass G 2.
Klass G 65 och G 70 och G 75 kan skjuta om riksmedaljerna här.
Skjutprogram: Alternativa programmet, fyra liggandeserier och därpå final, tre liggandeserier.
Separata mästerskap för seniorer, veteraner, oldboys och juniorer (som under året fyller högst 20 år
oavsett klass).G15 skytt som vill skjuta om juniormästerskapet skall skjuta enligt klass
G 2 program d.v.s. ENBART REMSTÖD.
I finalerna deltager 10 skyttar och lika i vardera mästerskap efter omgång 1.
Lagtävling: varje förening äger rätt deltaga med ett 3-mannalag, som lagresultat räknas
föreningens 3 bästa skyttar efter omgång 1. Anmälan om lag görs på skjutbanan.

Avgifter: anmälningsavgiften är kr 150:- per skytt (40:- går till hyra av banan). och 150 kr./lag
Anmälan görs på tävlingsdagen.
Enkel servering anordnas.
Priser: ca 1/5 av deltagarna erhåller pris. Omgång 1 räknas för prisfördelningen.
Prisfördelning klassvis, dock kan klasser slås ihop vid få deltagarantal.
Mästerskapsmedaljer 1 guld, 1 silver och 1 brons i vardera mästerskap efter sammanlagt
resultat från omgång 1 och final.

Ungdomsmästerskapet 2015 för klass G 15 ä – G 15 y.
Förbundets klassmästerskap för klass G 15 ä – G 15y äger rum i samband med förbundsmästerskap Gevär
liggande. Avgift 70:-/deltagare
Deltagare och klassindelning:
Skyttar tillhörande klass G 15 äger rätt delta.
Klass G 15 delas upp i klass G 15 y , skyttar som i år fyller högst 13 år, och klass G 15 ä
Skjutprogram:
A. Klassmästerskapet skjuts enligt följande bestämmelser:
Grundomgång – samtliga skyttar skjuter 4 st liggandeserier om vardera 5 skott. Tid per serie 2½ minut.
Anmälan Dagsås skjutbana torsdag18 Juni 17:30 -18:00
Ev frågor kontakta Thomas Karlsson tele: 0325-31023 el 0706-733405

