Mariestadsskyttegille
inbjuder till tävling om

Mini-KEDJAN 50m
20-21 JULI 2018
Mariestads skyttecentrum

OBS!! extratävling 50m
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Mini-kedjan är en extra tävling på 50m som genomförs i samband med Margaretakedjan.
Tävlingsprogrammet är det samma som på Margaretakedjan och skjut samtidigt, det är möjligt att
deltaga i båda tävlingarna.
Tävlingsledare
Information
Sekretariatsansvarig
Servering
Press och media
Hederspriser
Jury

Per Strandh
Roger Strandh
Roger Strandh
Ann-Sofie Fernström
Tobias Hillqvist
Ingemar Gustavsson
Juryn anslås under tävlingsdagarna.

Hitta till Mariestads Skyttecentrum
Från E20 kör väg 202 mot Töreboda ca 7km vänster liten grusväg mot skyttecentrum.
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Tävlingsprogram 50m
fredag 20/7

Tävling A:
5 provskott
5 liggande
5 liggande
5 liggande

3x5 skott liggande
3 min
3 min, öppen markering på monitor
3 min, öppen markering på monitor
3 min, öppen markering på monitor

Final i liggande för de 16 högsta resultaten i Tävling A
• 5 provskott före första serien
• Samtliga skyttar skjuter först 2 st 5-skottsserie – tid 3 minuter per serie
• Samtliga skyttar skjuter sedan 5 skott – skott för skott – 1 min/skott

Lördag 21/7

Tävling B:

4 provskott
5 liggande
2 provskott
5 knästående
5 stående

5 ligg + 5 knä + 5 stå
2,5 min
3 min, öppen markering på monitor
1 min
3 min, öppen markering på monitor
5 min, öppen markering på monitor

lördag 21/7

Tävling C: Final:

5 ligg + 5 knä + 5 stå
för de 8 högsta resultaten i klass J, S och V oavsett klass.
3 provskott, 2 min
5 liggande, 3 min, öppen markering på monitor
1 provskott, 1 min
5 knästående, 3 min, öppen markering på monitor
5 stående, 1 min/skott, markering efter varje skott
Vinnare av Mini-kedjan är den skytt som har högst resultat efter tävling A+B+C. Vid lika
resultat sker särskjutning om förstaplatsen med tre skott stående, där summan av de tre skotten
räknas.
Lagtävling
3-mannalag varav de två bästa resultaten i tävling A respektive de två bästa resultaten i tävling B
räknas samman. Dvs. i tävling A kan t ex skytt 1 och 2 räknas, i tävling B kan t ex skytt 2 och 3 räknas.
Förening äger rätt att ställa upp med mer än ett lag. Det är även tillåtet att deltaga med endast två
skyttar i laget. Skyttar från klassen Liggande får ej deltaga i lagtävlingen.
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Klassindelning
Klass Junior
Klass Veteran
Klass Senior
Klass Liggande** tävl A
Klass Liggande** tävl B

Skytt som under året fyller högst 20 år.
Skytt som under året fyller lägst 55 år.
Skytt som inte är Junior eller Veteran, se ovan!
Skytt som inte vill delta i klasserna Junior, Veteran eller Senior.
Skytt oavsett klass som ej vill deltaga i ställningskyttet.

** Klassen Liggande skjuter bara liggande på samma tider som övriga klasser och deltar inte i tävlingen om Mini-kedjan. Klass 13 och 15
och support får skjuta med stöd. Skytt som inte vill skjuta ställningsprogrammet i tävling B anmäler sig i klass Liggande. Skytt får anmäla sig
i ex. klass veteran för tävling A för att sedan anmäla sig till klass Liggande i tävling B.
Skytt tillhörande Junior, Veteran och Senior kan välja att bara starta i tävling A respektive tävling B och betalar i så fall bara avgift för
respektive tävling. Skytt kan då ej deltaga i tävlingen om Margarethakedjan.

Avgifter
Tävling A
Klass J, S & V
Klass Liggande

150 kr
100 kr

Tävling B
Klass J, S & V
Klass Liggande

150 kr
100 kr

Lagtävling

200 kr/lag

Anmälningsavgifter sätts in i samband med anmälan på Mariestadsskyttegilles
pg 54 10 69-1. Märk inbetalningen med "Margarethakedjan 2018 + föreningsnamn"
(Ex. Margarethakedjan 2018, Bälgvikens skf).

Anmälan
Anmälan görs föreningsvis till Mariestadskyttegille senast 2018-07-15.
Efteranmälan i mån av plats i befintliga skjutlag med tilläggsavgift 100 kr per skytt.
Anmälan sker via mail och skickas till roger.strandh@gmail.com
För deltagande krävs Tävlingslicens. Kom ihåg att ange licensnummer vid anmälan.
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Startlistor
Startlistor och starttider för tävlingarna kommer att läggas ut på Inta, under vecka 29. Alla starttider
kommer även att anslås på Mariestads skyttecentrum under tävlingsdagarna.

Priser
Segraren i Mini-kedjan erhåller Mariestadsskyttegilles Hederspris, Hederspriser utgår även till tvåan
och trean. Medaljer delas ut till de 3 bästa i mästerskapsfinalen.
Penningpriser avseende Tävling A och Tävling B fördelas efter deltagarantalet i respektive klass.
Särskiljning enligt Skytteboken.

Prisutdelning
Tävlingsdagarna avslutas med prisutdelning på Mariestads skyttecentrum efter finalens
genomförande.

Servering
Under tävlingen kommer det att finnas tillgång till servering med LUNCH samt kaffe, dricka,
hamburgare, korv, smörgås, kakor, godis etc.
Lunchen består av: sallad och dryck, kostnad 100kr
torsdag, korvstroganoff med ris
fredag, Köttbullar med mos
lördag pyttipanna med ägg
Lunchen förbeställs i samband med anmälan

Resultat
Resultat anslås på Mariestads skyttecentrum. Resultaten kommer även att publiceras på Inta

o
Övrig information och rapportering av tävlingen

Mer information om tävlingarna kommer att finnas på Mariestadsskyttegilles facebooksida.
Tävlingen kommer att rapporteras löpande på Västragötalands hemsida.

Förfrågningar
Kontaktperson

Roger Strandh

Mobil
e-post
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070 – 6174 196
roger.strandh@gmail.com

