
                                     
       Bolidens Pistolskytteklubb       

             Inbjuder till deltävling 3 av Trekantsmaran  
Lördag 31 juli 2010 

Ett samarbete mellan Skellefteå PSF, Norsjö PSK, Rundviks PK och Bolidens PSK. 
 

Fyra kvalificeringstävlingar, Skellefteå PSF, Norsjö PSK, Bolidens PSK, Rundviks PK.  
Finaltävlingen arrangeras av Västerbottens Pistolskyttekrets och skjuts inomhus i Vindeln den 9 
oktober. Endast de 16 bästa individuella resultaten från någon av de fyra kvaltävlingarna är 
berättigande till en finalplats i Vindeln. Vid lika resultat räknas de näst bästa resultatet från någon av de 
andra kvaltävlingarna.  
Av startavgiften från samtliga skyttar avgår 80:- till prispott som delas ut på finaldagen 
 
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: Föranmälan (endast 18 skjutplatser) senast 5 dagar före tävling med följande uppgifter: 

Namn, Klubb/Förening, Pistolkortsnr, Tele och ev. e-post (gärna föreningsvis anmälan)  
senast 27/7-2010 till  bolidenspsk@gmail.com eller Greger 070- 266 27 76 

  
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 1osv. 
6 tävlingsserier ( 19 – 24 ) 

Efter serie 24 visiteras vapen och plockas bort från 
skjutplatsen innan markering sker 
 

 
Pistolskyttekort skall uppvisas 
 
Startavgift: 100 :- (Av dessa avgår 80:- till prispotten i finalen) 
 
Tävlingsjury: Utses på tävlingsplatsen 
 
Protest: Avgift för protest 100:- 
 
Servering: Kommer att finnas 
 
Skytt som anmäler sig till tävlingen godkänner att hans/hennes namn och resultat anslås på Internet 
samt i lokaltidningarna. 
 

                                     Välkomna 
                                   Bolidens Psk 


