Regler Distriktsmästerskap (Skånskt mästerskap) Bana gevär (2018-04-12).
Deltagare

Skyttar tillhörande Skånes skyttesportförbund.

Inbjudan och anmälan

Arrangör skickar inbjudan minst tre veckor innan tävlingsdagen enligt
mailgrupp 300m, samt lägger ut den på SvSF:s Tävlingskalender.

Efteranmälan

I mån av plats i befintliga skjutlag

Genomförande

Grundomgång + enkelserie och final enligt regelboken.
De 10 bästa från vardera mästerskapsklass går till final.
För att minska den totala tiden för skyttarna må arrangören planera
omgång 1 och 2 i en följd, med 5 min paus mellan omgångarna.

Mästerskap

Senior
Veteran
Juniorer

Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt G Elit
program
Skyttar som under året fyller lägst 55 år. G55, G 65
och G 75 har 2,5 min/liggserie
Skyttar som, oavsett klass, under året fyller högst 20 år
G 13-15 har 2,5 min/liggserie och får använda stöd.

Minnespris

I ställningsmästerskapet tävlas om Egon Rasmussons testamenterade
gåva. Segraren i mästerskapsklass med högst resultat får 400:-. Övriga
två mästare får 300:- vardera. Priset delades ut första året 2014 och
fortsätter under totalt tio år.

Lagtävling

Föreningslag: Obegränsat antal föranmälda tremannalag oavsett klass +
två suppl. Omgång 1 + 2 räknas.

Medaljer

I mästerskap delas medaljer av storlek 42mm ut.
• Minst 2 föreningar och 2 deltagare = guld
• Minst 2 föreningar och 4 deltagare = guld + silver
• Minst 2 föreningar och 6 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
100:-/skytt varav 50:- går till priser
Efteranmälan 20:Lag
0:Avgifterna för Skånskt mästerskap sätts in på arrangörens konto.

Priser

50 kronor av anmälningsavgiften utgår till priser som fördelas klassvis,
omgång 1 + 2 räknas, med ett pris till varje påbörjat fyrtal deltagare
och för klass G13-15 skall varje påbörjat tretal ha pris. Arrangören
avgör om det skall vara prispengar eller andra hederspriser. Inga
hederspriser utdelas i lagtävlingen.

Startlista/Resultatlista

Startlista/Resultatlista delges på SvSF:s Tävlingskalender samt skickas
med mail av arrangören till deltagande föreningar.

Riksmedaljen

Omgång ett räknas som kompetens till riksmedaljen. Skytt får tävla
om riksmedaljen både i ställningar och liggande, men endast en
kompetens/år räknas.

