Inbjudan Kretsmästerskap i precisionskytte
På uppdrag av Värmlands Pistolskyttekrets inbjuder Fryksdalens PK härmed till
Värmlands Kretsmästerskap i precisionsskytte lördagen den 4 september 2021
Plats:

Sunne Sport- och Skyttecenter vid Bergskog, Sunne. Vägvisning från väg 241
ca 1 km öster om Sunne Kyrka. Från E 45 kör genom Sunne centrum, vidare
mot Munkfors.

Tävlingsprogram:

Precision 7 serier grundomgång och 3 serier finalskjutning

Deltagare:

Skyttar tillhörande föreningar inom Värmlands pistolskyttekrets.

Individuellt:

Tävlan om Kretsmästerskap i vapengrupperna A, B, C samt Dam C,
Jun C, Vy C, Vä C. Skytt har möjlighet och göra 3 starter, en per vapengrupp.
Föranmält 3-mannalag vpgr A, B, C
Föranmält 2-mannalag vpgr Dam C, Vet C, Junior C

Lag:
Skjuttider:

Skjutlag 1, kl. 09:00
A-vapen + final, vid behov även B och C skytt.
Skjutlag 2, kl. 11:45
B-vapen + final, vid behov även C skyttar
Skjutlag 3, kl. 15:00
C-vapen + final
Vid behov kommer ett fjärde skjutlag läggas in.

Klassindelning:

Individuell tävling grundomgång enligt skjuthandboken
Klass 1, 2 och 3 i vpgr A,B och C eller Dam C, Vet Y, Vet Ä samt Jun.

Vapen:

Av svenska pistolskytteförbundet godkända vapen enligt skjuthandboken.

Föranmälan:

Skickas till, j.persson67@telia.com senast onsdag den 1/9.
Går även bra att anmäla sig via telefon 070-35 311 45, onsdag 1/9 mellan kl.
19.00 och 21.00.
Startlistor publiceras på www.fryksdalenspk.se senast torsdag 2/9 kl. 18.00.
I och med anmälan så godkänner skytt att resultat publiceras på internet.

Anmälningsavgift:

Individuellt 120 kr. per start inkl. kretsavgift. Lag 50 kr inkl. kretsavgift.
Anmälningsavgiften erläggs tävlingsdagen, kontant eller swish till
070-3531145

Priser:

Kretsens medaljer i kretsmästerskapen. Hederspriser till ett värde av halva
totala anmälningsavgiften lottas ut bland de skyttar som är kvar vid
prisutdelningen. Prisutdelning efter att skjutningen är avslutad.

Jury:

Tävingsjury utses och anslås tävlingsdagen.

Covid-19

Tävlingen genomförs enligt de riktlinjer Svenska Pistolskytteförbundets
Verkställande Utskott beslöt 30 juni 2021.Arrangören har gjort en
riskbedömning, och vi anser att vi kan genomföra arrangemanget på ett ur
smittspridningsrisk säkert sätt. Vi uppmanar deltagare med
sjukdomssymptom att inte komma till tävlingsplatsen. Möjlighet att tvätta
händer med tvål och vatten finns i klubbstugan. Handsprit kommer finnas i
skjuthallen. Vi följer löpande Folk-hälsomyndighetens rekommendationer.
Om lokala restriktioner införs så kan förutsättningen att hålla tävlingen
ändras.

Servering:

Servering av enklare slag.

Tävlingsledare:

Jörgen Persson 070-35 311 45

