Inbjuder till

Allsvenskan Luftpistol 2017-2018
Tävlingen sker som för krutallsvenskan med såväl resultatrapportering som
resultatredovisningen via webben. Anmälan av lag sker via webben. Tävlingen är som tidigare, en lagtävling på hemmabana.
Anmälan och startavgift
För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande:
1. Föranmälan sker via e-post till tävlingsledaren senast 2017-11-21. I meddelandet anges vem som är
lagledare/ kontaktperson. Endast en lagledare per klubb. Samtliga anmälningar kommer att bekräftas
via e-post.
2. Anmälan av lag sker på Allsvenska Pistolseriens hemsida, senast 2017-11-30(24:00), anmälan öppnar 2017-11-22. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att kunna registreras som skytt i laget.
Startavgiften 300 kr/lag betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 4734380. Ange ”Luft allsvenska pistolserien” och klubbens namn på inbetalningen.
Bestämmelser
Tävlingsbestämmelser samt instruktion för anmälan och resultatredovisning kommer att läggas upp Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se.
Priser
Medaljer till de tre bäst placerade lagen i resp. division om divisionen har mer än 6 lag.
Medaljer till de två bäst placerade lagen i resp. division om divisionen har mer än 4 lag.
Medaljer till det bäst placerade laget i resp. division om divisionen har mer än 2 lag.
Priser, i form av presentkort, till de bästa skyttarna i resp. division.
Lag och klasser
Herrar, 3 skyttar/lag
Damer, 3 skyttar/lag
Junior Yngre, 2st skyttar/lag
Junior Äldre, 2st skyttar/lag
LP 13, 2st skyttar/lag. Sittande
LP Stöd, 2 skyttar/lag. Sittande från
14års ålder och uppåt. (d.v.s. även
vuxna)
Klass 45-55, 2 skyttar/lag
Klass 130, 2 skyttar/lag

Tävlingsschema 2017
Omg 1
2017.12.06—2017.12.19
Omg 2
2017.12.20—2018.01.09
Omg 3
2018.01.10—2018.01.23
Omg 4
2018.01.24—2018-02-06
Omg 5
2018.02.07—2018.02.20

Omg 6
2018.02.21—2018.03.06
Omg 7
2018.03.07—2018.03.20
Någon enstaka div/lag kan få andra matchdatum beroende på antalet lag i divisionen

Allsvenska Pistolseriens hemsida: www.pistolallsvenskan.se
Tävlingsledare: Gunnar Torstenson, gunnar.torstenson@gmail.com
För pistolsektionen: Simon Magdeburg, Vice. Ordf./Kassör. magdeburgsimon@gmail.com
Varmt välkomna med er anmälan!
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