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Kalmar läns Norra Pistolskyttekrets
c/o Ing-Marie Åkerö
Lövbergagatan 28 B
593 37 Västervik
0705 95 61 14

Under rådande omständigheter med Corona Covid-19 har kretsstyrelsen beslutat att ställa in
själva serien där vi besöker varandras banor under 2020.
Men, … vi upprätthåller vår serie i en annan form i år. Därför är tanken att vi genomför
detta som en hemmabanetävling med fyra (4) deltävlingar i enlighet med serien.

INBJUDAN

kretsserie på hemmabana.
Till 2020 års KRETSSERIE i MILITÄR SNABBMATCH på hemmabana enligt följande:
Nr 1

vecka 18

27 april – 3 maj

redovisas senast den 3 maj kl 23,59

Nr 2

vecka 19

3 maj – 10 maj

redovisas senast den 10 maj kl 23,59

Nr 3

vecka 20

10 maj – 17 maj

redovisas senast den 17 maj kl 23,59

Nr 4

vecka 21

18 maj – 24 maj

redovisas senast den 24 maj kl 23,59

Resultat redovisas veckovis.
Tävlingen genomförs på liknande vis som ”Rikstävling hemortens banor” och skall
genomföras enligt Skjuthandbokens, utgåva 18, reglemente.
Tävlingsplats är skyttens hemmabana och skjutningen sker under organiserad träningsdag/-ar.
Skjutledare skall vara utsedd
Vapengrupper; A, B, C, R.
Klassindelning; C/ 3, 2, 1, Dam/ 3, 2, 1, Vet Y, Vet Ä, Jun
A, B, R/ 3, 2, 1.
Skytt har rätt att ställa upp i alla vapengrupper, om möjlighet finns.
Tävlingsplats: Respektive klubbs skjutbana
Anmälan görs i respektive förening innan skjutlaget startar.
Avgift: 50 kr per start och omgång. Ingen lagavgift
Föreningen samlar in startavgifterna.
För att räknas med i slutsammandraget för fullgjord kretsserietävling krävs minst 3
individuella resultat i vapengrupp C. För A, B och R krävs 2 individuella resultat.
I lagtävlingen räknas samtliga 4 skjutningarna i sammandraget.
OBS lagtävling 3- mannalag i C och 2-mannalag i Vet Y, Vet Ä, Dam och Jun.
Resultatlista från respektive tävling/ omgång redovisas på särskild utsänd lista och skall
senast enligt ovan sändas till:
ingmarie.ke@telia.com
och / eller till
Kretssekreteraren =
Resultatsamordnaren = guy_persson@hotmail.com

