INBJUDAN TILL
PISTOLSERIE PRECISION
2022
Östersunds Pistolskytteklubb har nöjet att inbjuda till
Pistolserie precision.
Datum

Serie 1: 27/4, serie 2: 4/5, serie 3: 11/5, serie 4:18/5
serie 5: 25/5 "se även bilaga"

Tid

Anmälan 18.00, start 18.20 (i Lungre)

Plats

Närmsta godkända skjutbana, på hemmabana eller så är ni
välkomna till Lungre för att skjuta, varannan skjutplats skall
vara tom.

Avgifter

20 kr till målmaterial på lungre pistolbana, övriga föreningar
gör som dom behagar. "se även bilaga"

Omfattning

6 serier banskjutning mot int Precisionstavla enl.
skjuthandboken. B eller C vapen.
Tre vid varje tävlingstillfälle bästa skyttarna per förening ingår
i lag. Endast 1 lagtävling oavsett vapengrupp.

Tävlingsledare

Stefan Persson, tel 076-8151060
stefan@hisscraftnorr.se

Övrigt

Standardmedaljer utdelas enligt skjuthandboken för
banskjutning. Gemensam veteranklass, B och C vapen.

Administration

Resultat från föreningar som skjuter på hemmabana skickas
snarast via mail, dock senast dagen efter kl 20.00
ostersundspk@gmail.com
Gärna med Excelfil

Priser

Inga priser.
"men se bilaga"

Bilaga !

Tävlingen genomförs som tidigare enligt dess regler... och
Som infördes på försök så återkommer "finalskjutningen" med kontantinsats.
Efter ordinarie skjutningar så bjuder vi in till en "finalskjutning", dom 3 bästa resultaten
används till en handikapp beräkning, iår blir finalskjutningen den 16:e Juni efter ordinarie
skjutning i Lungre
Handikapp model:
Pelle skjuter 290 + 289 + 291 = 290 i snitt
Lena skjuter 283 + 284 + 285 = 284 i snitt
Gunnar skjuter 260 + 267 + 259 = 262 i snitt
Ingen klassindelning
mellanskillnaden mellan bästa resultat (0 i handikapp) och "eget resultat" X 0.9 blir
handikappet.
Pelle som har högsta resultat får 0 i handikapp
Lena får 6X0.9 = 5 i handikapp
Gunnar får 28X0,9 = 25 i handikapp
Handikapp ges i heltal, 5,4 = 5 och 6,9 = 6 samt 8,1 = 8 poäng
I finalen får Lena 5 poäng extra till sitt resultat
I finalen får Gunnar 25 poäng extra till sitt resultat.
Om någon av olika anledningar endast kan skjuta 2 ggr kan man fullfölja och delta i
finalskjutningen med endast 2 resultat, men då är handikappfaktorn 0.75.
Om gunnar bara skjuter 2 första omgångarna blir snitt 263.5 X 0.75 = 19 i handikapp
För att delta i "handikappskjutningen" så måste man betala in 100 kr innan start serie 2.
Gärna föreningsvis med lista på deltagare och betalning till BG 5515-6855
(OBS ! vi har bytt bank och har numera bankgiro, inte postgiro)
Eller Swisha 1230726455, ange då: "final + namn + förening"
Prispengarna fördelas mellan 1:an, 2:an o 3:an med 45% - 35% - 20%, (efter dom 10 %.)
10% av prispengarna läggs i en pott (varje år) där först till 50 poäng vinner potten + pokal med
poängtavlan.
1:an får 10 poäng och 10:an får 1 poäng varje år, först till 50 poäng vinner potten o pokal.
Utvärdering gjordes efter finalskjutningen ifjol, och det ansågs vara en fungerande modell, så
försöksår fortsätter ett år till, handikappfaktor och prispengar % ändras till annat år efter ny
utvärdering.
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