Regler Distriktsmästerskap (Skånskt mästerskap) fält gevär (2018-03-03).
Deltagare

Skyttar tillhörande Skånes skyttesportförbund.

Inbjudan och anmälan

Arrangör skickar inbjudan minst tre veckor innan tävlingsdagen, samt lägger ut
på SvSF:s Tävlinskalender.

Efteranmälan

I mån av plats i befintliga patruller

Genomförande

Tävlingen avgörs på en tävling med 7 stationer. Tävlingen genomförs enligt
gällande Regelbok för Nationellt Skytte, om inget annat anges nedan.

Särskiljning

Vid lika sammanlagt träffantal i mästerskapet skall särskjutning äga rum om
guld-, silver-, och bronsmedaljer. I övrigt tillämpas särskiljning enl. regelboken.
Innerträffar skall användas som särskiljning i förstad hand. Vid lika lagresultat
avgör högsta ind. sammanlagda träffresultat, därefter näst högsta o.s.v.

Mästerskap

Senior
Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt G Elit program.
Veteran
Skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år
Lägre
Skyttar tillhörande klasserna GF 13-15, 1 och 2.
Kikare
Skyttar tillhörande klass GF kikare
Mästerskapsklass Senior skjuter på kort skjuttid samt två knämål, ett på
huvudrundan (mål 1-5) och ett på mästerskapsmålen (mål 6-7).
Mästerskapsklass Veteran skjuter på längre skjuttid samt liggande på
mästerskapsmålen (mål 6-7). GF 3 - GF 55 skjuter ett knämål på huvudrundan
(mål 1-5).
Mästerskapsklass Lägre skjuter på längre skjuttid samt liggande på samliga
mål. GF 13 och GF 15 får använda stöd på samliga mål.
Mästerskapsklass Kikare skjuter på kort skjuttid samt liggande på samliga mål.

Individuellt

Klassvis enligt regelboken. Resp. klass skjuter enl sitt program (GF 13-15, GF1,
GF 55, GF 65 och GF 75 skjuter på längre skjuttid samt GF 3, GF 4, GF Elit och
GF 55 skjuter ett knämål) på huvudrundan (mål 1-5). Klassvis tävling räknas på
huvudrundans mål 1-5.

Lagtävling

Föreningslag, obegränsat antal föranmälda tremannalag oavsett klass (dock ej
kikare). Föreningslag kikare, obegränsat antal föranmälda tremannalag från
klass GF kikare. Föreningslag tävlingens resultat räknas på huvurundans mål 1-5.

Medaljer

I mästerskap för Seniorer, Veteraner, Lägre och Kikare delas medaljer av
storlek 42mm ut.
Minst 2 föreningar och 2 deltagare = guld.
Minst 2 föreningar och fyra deltagare = guld + silver
Minst 2 föreningar och fem deltagare = guld + silver + brons
I lagtävlingen utdelas medaljer (32mm) till de tre lagskyttarna.
Medaljerna är särskilt framtagna till Skånskt mästerskap. Medalj och gravyr
bekostas av förbundet och således ej av anm. avgiften.

Gravering:

Enligt gevärssektionens beslut

Avgifter

Alla
Efteranmälan
Lag
Avgifterna för

Priser

40 kronor av anmälningsavgiften utgår till priser som fördelas klassvis, efter 5
mål med ett pris till varje påbörjat fyrtal deltagare och för klass 13-15 skall
varje påbörjat tretal ha pris. Inga hederspris utdelas i lagtävlingen.

100:-/skytt varav 40:- går till priser
20:0:Skånskt mästerskap sätts in på arrangörens konto.

Startlista/Resultatlista Startlista/resultatlista delges på SvSF:s Tävlinskalender samt skickas med mail
av arrangör till deltagande föreningar.

