Inbjudan till (30:e upplagan) Västerbottensserien 2009/2010.
Västerbottens Skyttesportförbunds pistolsektion inbjuder till den årliga serieskjutningen med luftpistol.
Omfattning:

6 tävlingsomgångar på hemmabana och en final. De 5 bästa resultaten läggs ihop och omräknas till ett
snittresultat som använd vid finalomgången i Vindeln. Finalomgången består av en helmatch och en 10skotts final. Resultatet från finalmatchen läggs till snittet från grundomgången, varje klass skjuter
omedelbart därefter en 10-skottsfinal.
Grundomgångens matcher omfattar fyrtio skott, finalomgångens matcher omfattar sextio skott för herrar
och herrjuniorer, övriga klasser fyrtio skott.

Klassindelning: Klassindelning sker på grundval av resultat från sportskyttetävlingar närmast föregående kalenderår.
LP11 (flickor och pojkar tillsammans sittande), som fyllt högst 11 år året tävlingen startar. Lp 13 (flickor
och pojkar tillsammans sittande), som fyllt högst 13 år året tävlingen startar. LP 15 (flickor och pojkar
stående med stödhand), som fyllt högst 15 år året tävlingen startar. LP 17 (flickor och pojkar), som fyllt
högst 17 år året tävlingen startar. LP20 (flickor och pojkar), som fyllt högst 20 år året tävlingen startar.
Följande poängkrav och åldrar skall ha uppfyllts för att tillhöra respektive klass.
Klass H3 = 560 p, H2 = 540 p, H1 = nybörjare och övriga. D3 = 365 p, D2 = 345 p, D1 = nybörjare och
övriga. H/D 50 herr/dam som fyllt 50-59 år. H/D 60 tillhör de som fyllt 60 – 69 år. H/D 70 tillhör de som
har fyllt 70 år eller mer. Nybörjare är de som börjar skjuta under hösten 2009.
Lag:

Varje klubb får anmäla max 2 lag (ett lag för klasser där man skjuter stående utan stöd och ett lag för de
som skjuter sittande). De tre bästa resultaten från samtliga klasser sammanräknas.

Anmälan:

Resultat från första omgången räknas som anmälan. Vi vill/nästan kräver, att de föreningar som kommer
att ha skyttar som deltar i tävlingen skickar mig ett svar så fort som möjligt, via E-mail eller telefon att
föreningen kommer att ha ungefär så här många deltagare i serien. Detta för att vi skall ha en liten chans att
veta hur stort deltagande det blir. Meddela även vilka lag ni har tänkt anmäla.

Resultat:

Till tävlingsledningen senast onsdag (helst via mail) efter varje omgång. Ju snabbare vi får in resultaten
desto snabbare kan vi skicka ut resultatlistorna till er. Om ni sänder era resultat via e-mail så kommer det
att sändas en bekräftelse på att vi fått in era resultat.

Tävlingsdat:

Omg. 1: 21/11 - 5/12
Omg.2: 6/12 - 19/12
Omg. 4: 10/1 - 23/1
Omg. 5: 24/1 - 6/2
Finalen skjuts i Vindeln, datum meddelas senare.

Avgifter:

Individuell tävlingsavgift 100: -, för LP 11-13-15 och nybörjare 50: -, finalen i Vindeln 50: Lagavgift 50: -, vilket insätts på förbundets bankgiro 8420-2-983 212 884-8.

Priser:

Metallcuper till de åtta bästa resultaten i varje klass i finalen, samt till de tre bästa lagen. Eftersom det är
30-års jubileum för tävlingen så kommer vi att lotta ut ett antal hemliga priser bland dem som fullföljer
tävlingen och deltar i finalskjutningen i Vindeln.

Tävlingsbest.:

För samtliga omgångar gäller att resultat och klasstillhörighet noteras i resultatlistan som finns hos
tävlingsledningen senast onsdag efter varje omgångs slut, givetvis utan anmodan.
Skytt som vill tävla i högre klass får göra detta.
Tavlorna skall märkas med skyttens namn, omgång och signeras av skjutledaren till dess att vi har hunnit
distribuera ut aktuella kontrollappar till respektive förening.
TAVELKONTROLL KOMMER ATT GENOMFÖRAS SLUMPVIS. Därför skall tavlorna sparas minst
en månad, vi meddelar vilka tavlor som ska kollas så kan dessa tas med till någon lämplig tävling där vi
träffas. Matcherna skjuts på respektive hemmabana eller vid lämplig tävling.
Skytt kan givetvis skjuta sin omgång på annan klubbs bana. Skjutning av serie i bostaden får inte ske.
Tävlingsledare skall vara utsedd vid varje match.

Jury:

Karl Markström, Hans Moritz och David Nording

Omg. 3: 20/12 - 9/1
Omg. 6: 7/2 - 20/2

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna att delta i årets Västerbottensserie, den 30: e i ordningen.
Hans Moritz (grenledare pistol)
Västra Prinsgatan 1A
903 20 Umeå
Tel: 090-14 50 84
E-mail till David Nording:

sekreterare@rundvikspk.se

