I samarbete med LCE Skyttemateriel bjuder Södra Dals PSF för 3:e
året in till Hemmabanetävlingen Semestersnabben
Måndag 12 jul----Fredag 13 aug.
Tävlingen omfattar:
Individuell tävling: Med följande klassindelning.
A: 3, 2, 1 B: 3, 2, 1 R: 3, 2, 1 C: 3, 2, 1, Jun, VY, VÄ, D: 3, 2, 1
Vid lågt deltagande kommer klasserna att slås ihop enligt Skjuthandbokens regler.
Skyttarna får deltaga i samtliga 4 vapengrupper. Endast 1 C start medges!
Lagtävling:
Föranmälda 3-mannalag
Anmälan: Föreningsvis anmälan av antal starter ska ske via anmälningsblankett som
finns under fliken ”Semestersnabben” på vår hemsida sdpsf.se, av er förenings
tävlingsledare till vilken kontrollapparna ska skickas och som ska hålla i rapportering av
resultat. Anmälan ska vara oss tillhanda på Email semestersnabben@gmail.com senast
måndag 28:e juni.
Startavgifter: 100:- individuellt/lag.
Avgifterna sätts in på Södra Dals konto BG:885-4028 alternativt Swish nr:123 128 78 79
senast måndag 28:e juni.
OBS! Skriv Semestersnabben + vilken förening på inbetalningen! Anmälningar som
inte betalts i tid kommer inte kontrollappar att skickas ut till. Återbetalning av startavgifter
för outnyttjade starter kommer inte att ske.
Resultaten: Måste vara oss tillhanda senast 23 augusti.
Email: semestersnabben@gmail.com
Använd resultatrapporteringsblanketten som finns på vår hemsida sdpsf.se under fliken
”Semestersnabben”. OBS! Glöm inte att skilja på X och 10 för särskiljning OBS!
Tävlingsbestämmelser:
12 tävlingsserier á 4x10s, 4x8s, 4x6s skjuts på 3 speglar (1 spegel för varje tid). Dessa
ska vara försedda med kontrollappar påskrivna av klubbens utsedde kontrollant. Denne
skall vara med vid skjutningen. Tävlingen skall ske på klubbens hemmabana eller på
annan förenings bana där tillgång till Milsnabbskytte finns. SPSF:s regler gäller.
Notera på spegel: Skyttens Namn, Förening, Vapengrupp och Klass.
Klubbens kontrollant spar alla speglar, (detta för kontroll som kommer att ske
föreningsvis via stickprov).
Utöver dessa tävlingsbestämmelser gäller även de ”Kompletterande regler för
genomförande av hemmabanetävlingar, med
anledning av Covid-19” som Svenska Pistolskytteförbundet anger i Föreningsutskick
1/2021 som finns på förbundets hemsida och som även bifogas tillsammans med denna
inbjudan samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer!
Vi förbehåller oss rätten att göra sena ändringar rörande tävlingen p.g.a rådande
situation. Håll er uppdaterade på vår hemsida sdpsf.se.

Priser: Priser enligt SHB (bästa fjärdedelen i varje klass) Pris 1-3 i varje klass kommer
att utgöras av fina presentkort från LCE Skyttemateriel. Presentkorten skickas till
respektive förening snarast efter att slutgiltig resultatlista är publicerad. Pris 4 och uppåt i
varje klass samlas ihop och totalsumman av dessa skänks till cancerfonden.
Utöver dessa priser delar LCE Skyttemateriel även i år ut ett specialpris till bästa B skytt!
Se vår hemsida sdpsf.se för nyheter och eventuella ändringar.
Vi önskar alla skyttar och ledare Lycka till.
Med vänlig skyttehälsning / Södra Dals PSF

