Inbjudan
Veteran SM 10/25/50 m Pistol 2019
På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet, Pistolsektionen, inbjuder
Älvdalens Pistolklubb till Veteran SM 2019.

Tid

1-4 augusti 2019

Plats

Gummatsmyrens skjutbanor samt i Sporthallen i
Älvdalen med skyltning från Rv 70

Program

Torsdagen den 1 aug.
Fredagen den 2 aug.
Lördagen den 3 aug.
Söndagen den 4 aug.

Klasser

Enligt SvSF Tävlings PM Pistol.
H/D45, H/D55, H/D65, H/D70, H/D75. Inga finaler.
2-mannalag i samtliga åldersklasser. Mixning H/D
tillåten.

Anmälan

Anmälan sker i IndTA senast den 15 juli 2019.
Efteranmälan kan ske i mån av plats i befintliga skjutlag
tom 25 juli mot en förhöjd avgift på 50 kronor.
Lagtävlingen anmäls via mejl till alvdalenpk@hotmail.se

Startavgift

200 kronor per start individuellt och 150 kronor per lag.
Betalning sker till bankgiro 678-3211 i samband med
anmälan.

Priser

SvSF veteranmedaljer individuellt samt i lag.
Hederspriser till bästa fjärdedel i individuella tävlingen.

Luftpistol (Sporthallen)
Snabbpistol & Fripistol
Sportpistol & Grovpistol
Standardpistol

Extrapris till bästa dam, oavsett klass, sammantaget i
grenarna luft-, sport-, grov- och standardpistol samt till
bästa herr oavsett klasstillhörighet och som har deltagit i
samtliga grenar.
Prisutdelning

För torsdagen och fredagens tävlingar sker
prisutdelningen efter sista skjulaget på
fredagseftermiddagen. För lördagens och söndagens
tävlingar sker prisutdelningen ca 30 minuter efter
dagens avslutande gren.

Tävlingsledare

Jan Andersson 070-530 49 52. alvdalenpk@hotmail.se

Jury

Utses och anslås på tävlingsplatsen.

Buffémiddag

Fredagen den 2 augusti direkt efter avslutad
prisutdelning (ca kl 18.00). arrangeras en buffémiddag.
Avgift 130 kronor. Anmälan via mejl:
alvdalenpk@hotmail.se senast den 25 juli och avgiften
betalas via bankgiro 678-3211.

Servering

Finns vid tävlingsplatsen på fredag-söndag under tiden
då tävlingen pågår. Lunch kommer att serveras på
lördagen under övrig tid caféservering (kaffe/läsk,
smörgås och varm korv). Ingen servering finns i
sporthallen under torsdagens tävling.

Boende

Då tävlingen går under semesterperioden så är det hög
belastning på boende och vi rekommenderar därför att
boka boende i god tid. Förslag på boende är:
Hotell Älvdalen. www.hotellalvdalen.se
Vandrarhemmet Tre Björnar. trebjornar@telia.com
Älvdalens Camping. www.alvdalencamping.se
Älvdalens Turistbyrå. www.visitdalarna.se/alvdalen

Övrigt

Alla grenar kommer att skjutas på papperstavlor.

Det finns möjlighet för parasportare att delta i alla
grenar.
I fripistol så är det enligt beslut mästerskap på 40 skott.
Det har dock efterfrågats möjlighet att skjuta ranking på
60 skott och vi kommer därför att erbjuda 10 platser i
dagens sista skjutlag som kan komplettera med
ytterligare 20 skott för att erhålla denna ranking. Först
till kvarn gäller. De 40 första skotten kommer därmed
att gälla som mästerskapsresultat.
På torsdag eftermiddag kommer vi att anordna en extra
luftpistoltävling i mixdubbel om det finns intresse.
Anmäl intresse via vår föreningsmejl.

Welkumner ad Öwdalim
Välkomna till Älvdalen
Älvdalens Pistolklubb

