
                       INBJUDAN               
       Bolidens Pistolskytteklubb       

             Inbjuder till finaltävlingen av Trekantsmaran  
Lördag 22 augusti 2009 

 
Plats:  Bolidens Pistolskytteklubb utebana 
 
Tid: kl. 10.00 
 
Klass:  Öppen klass 
 
Vapen: Endast C-vapen godkända av SPSF.  

Vapenkontroll skall vara utförd senast 30 min före utsatt skjuttid. 
 

Anmälan: Endast kvalificerade skyttar och ev. reserver kan anmäla sig till tävlingen. 
                   Se bifogad lista     Till Greger Karlsson Tel. 0910-72 10 63,   070-266 27 76  
                   Eller e-post till bolidenspsk@gmail.com 
                   Senast 16 augusti 2009 
 
Startavgift: 100 :- 
 
Tävlingsjury: Utses på tävlingsdagen 
 
Protest:  Avgift för protest 100:- 
 
Servering: Kaffe, läsk, varmkorv mm.  
 
Frågor: Tävlingsledare Greger Karlsson 0910-72 10 63   070-266 27 76 
 
Internet: Resultatlistan kommer att publiceras på Bolidens PSK’s hemsida. 

           Anmälan till denna tävling, innebär att skytten samtidigt godkänner 
 att namn och resultat anslås på Internet samt i lokaltidningen 

  
 
 
 
               Hjärtligt välkomna 
                    Bolidens Psk 

 
 
 
 
 
 
 
 



Finalregler Trekantsmaran 2009. 
 
 
 
 

Finalanmälan: Skall ha inkommit senast 7 dagar före tävlingsdag för att reserv/er 
skall erbjudas plats. Om skytt som kvalificerats sig till final och Ej har  
möjlighet eller anmält sig för att skjuta finalen kommer 19,20 o.s.v. bästa 
skyttarna att kallas in som reserv/er. 

     Vid lika bästaresultat gäller den andra deltävlingens totalresultat 
 
     

Skjutplatser: I finalen placeras skytt med det bästa individuella resultatet på plats nr: 1 o.s.v. 
 
 
Omfattning: 24 tävlingsserier tid/serie 5 min (1 provserie och 24 tävlingsserier (125 skott) ) 
 
 

1 st provserie och 12 tävlingsserier ( 1 – 12 ) 
Efter serie 12 visiteras vapen och plockas bort från skjutplatsen innan 
markering sker. 

 1 h Paus, resultaträkning, omflyttning av skyttar bästa res. på skjutplats 1 osv. 
 
 
 

6 tävlingsserier ( 13 – 18 ) 
Efter serie 18 visiteras vapen och plockas bort från skjutplatsen innan 
markering sker. 

 Paus 30 min, resultaträkning, omflyttning av skyttar bästa res. på skjutplats 1 osv. 
 
 
 

6 tävlingsserier ( 19 – 24 ) 
Efter serie 24 visiteras vapen och plockas bort från skjutplatsen innan  
markering sker. 

 
 

 


