Nationellt SM 300m.
Seniorer & Veteraner
Gevär 6,5
25-26Augusti 2018

Upplands skyttesportförbund hälsar alla
välkomna till Ekebyboda skyttecenter i Uppsala

Upplands skyttesportförbunds gevärssektion har fått förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap
i banskytte gevär 6,5.
Tävlingarna genomförs på Ekebyboda skyttecenter strax utanför Uppsala den
25-26 augusti 2018.
Vår förhoppning är att det, tack vare er, ska bli spännande, rättvisa och utslagsgivande tävlingar
under dagarna.
För er som inte har möjlighet att närvara kommer tävlingarna att uppdateras på
webben via hemsidanhttp://smgevar2018.upplandsskytte.se

Tävlingsorganisation.
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Kassör:
Prisansvarig:
Medieansvarig:
Sekretariatansvarig:
Uppdatering hemsida:
Information:
Servering:
SvSF – Representant:
Jury:
Foto:

Bengt Myrberg
Peter U Larsson
Magnus Hurulund
Bengt Myrberg, Kjell Lind och Torvald Andersson
Göran Tibell
Peter U Larsson
Rickard Jansson
Anne-Sofie Lundqvist
Kjell Lind
Stefan Jakobsson
Anslås under tävlingsdagarna
Vakant

Anmälan
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis före 12 augusti via anmälningsblankett till:
Bansm2018@outlook.com
Anmälningsblankett finns på hemsidan: http://smgevar2018.upplandsskytte.se och
tävlingskalendern IndTA
Anmälan av förbundslag och lag till Göteborgspokalen skall vara arrangören tillhanda senast 19
augusti.
Anmälda deltagare publiceras förbundsvis senast 19 augusti på

http://smgevar2018.upplandsskytte.se
OBS!
Alla anmälningar sker via Bansm2018@outlook.com

Avgifter:
Individuellt: 325 kr per tävling
Förbundslag: 300 kr per lag och tävling
Föreningslag: 250 kr per lag och tävling
Göteborgspokalen: Ingen avgift
Individuell efteranmälan efter den 12 augusti kan ske i mån av plats.
Inbetalning av förbundslag ska vara arrangören tillhanda senast den

19 augusti.

Startavgifter sätts in i samband med anmälan på Upplands skyttesportförbunds
bankgiro 866-8022 märkt "SM bana 2018 + distrikt/föreningsnamn " (Ex. SM bana 2018, Vaksala Skf).

Tävlingslicens för gevär
Tävlingslicens är obligatorisk för deltagande skyttar.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start.
Stickprovskontroll kommer att ske i varje skjutlag.
Obligatorisk kontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske.
Fredag: från 16:00 – 20:00
Lördag: från 07:00
Söndag: från 07:00

Inskjutning och vapenförvaring.
Det finns inga möjligheter till inskjutning eller vapenförvaring.

Lunch
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch till båda tävlingsdagarna för 90 kr/portion.
Lunch förbeställs på anmälningsblanketten.
 Lördag 25/8:
 Söndag 26/8:

Pyttipanna, med tillbehör + dryck + kaffe
Köttbullar, potatis, sås med tillbehör + dryck + kaffe

Servering
Utöver lunchservering kommer det dagligen att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, korv,
smörgås, kakor, godis etc

Startlistor
Deltagarförteckning kommer att publiceras på hemsidan: http://smgevar2018.upplandsskytte.se
Skjutlagslistor publiceras senast19 augusti på hemsidan
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras efter varje tävling på hemsidan.

Resultat
Resultat anslås på skjutbanan samt via hemsida:

http://smgevar2018.upplandsskytte.se

Live sändning av tävlingen över internet
Tävlingen kommer att sändas live över Internet. Mer information på tävlingarnas hemsida:

http://smgevar2018.upplandsskytte.se

Förfrågningar och information
Kontaktpersoner:
Bengt Myrberg
Peter U Larsson

Mobil:
Mobil:
e-post:
post:
Hemsida:

073-0945759
070-5469883

Bansm2018@outlook.com
http://smgevar2018.upplandsskytte.se

GDPR (General
General Data Protection Regulation)
I samband med anmälan samtycks att namn och förening publiceras I resultatlistor.
resultatlistor. Inga
personuppgifter som adresser eller telefonnummer kommer att publiceras eller lämnas ut till
utomstående.

Tävlingsplats.
Från Uppsala åk väg 272 mot Gysinge/Östervåla, I korsningen Broby / Ulva kvarn tag vänster och följ
skyltning.
Ekebyboda skyttecenters GPS kordinater:
WGS 84 (lat. lon): N 59° 53,907', E 17° 30,556'

Camping, hotell och turistinformation
Det finns möjlighet att erbjuda husvagnar att parkera i anslutning till skjutbanan – dock finns det
begränsad möjlighet till el och dusch. Vi hänvisar istället till närliggande campingplatser,
vandrarhem, hotell och liknande.
För mer information hänvisar vi till Uppsala kommuns hemsida:

http://www.destinationuppsala.se/sv/Bo/

Tävlingsschema Lördag 25/8.
Svenskt mästerskap – Gevär liggande
Öppet för alla skyttarsom under året fyller lägst 13 åroch skjuts efter mästerskapsprogram enligt
regelboken.
Till final går de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär liggande
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter
mästerskapsprogram enligt regelboken.
Veteranskytt kan endast medverka i ett Mästerskap.
Till final går de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Förbundslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i förbundslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (kortare skjuttid).
Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Förbundslagtävling Veteraner
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat.
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år.
Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Föreningslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i föreningslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (kortare skjuttid).
Förening får ställa upp med obegränsat antal lag.
Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Föreningslagstävling veteraner
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat.
Förening får ställa upp med obegränsat antal lag.
Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Skjutprogram
Svenskt mästerskap och Svenskt veteranmästerskap skjuts enligt Svenska
Skyttesportförbundets Gevärsektionens program.
Grundomgång bestående av 3 liggandeserier följt av en mellanomgångbestående av 2 liggandeserier.
I finalerna deltar de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna från kvalificering dock max 50 % av
deltagarna i aktuell klass.
Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpas vid uttagningen till finalen
Final skjuts enligt regelboken.

Tävlingsschema söndag 26/8
Svenskt mästerskap – Gevär ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuts efter mästerskapsprogram enligt
regelboken.
Till final går de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett
Mästerskap.
Till final går de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Förbundslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i förbundslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (ställningar och kortare skjuttid liggande).
Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Förbundslagtävling Veteraner
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat.
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år.
Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Föreningslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i föreningslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (ställningaroch kortare skjuttid liggande).
Förening får ställa upp med obegränsat antal lag.
Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Föreningslagstävling veteraner
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat.
Förening får ställa upp med obegränsat antal lag.
Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Göteborgspokalen
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där resultat från huvudskjutningen räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i laget skall skjuta enligt prestationsklass
(ställningaroch kortare skjuttid liggande).

Skjutprogram
Svenskt mästerskap och Svenskt veteranmästerskap skjuts enligt Svenska
Skyttesportförbundets Gevärssektionens program.
Svenskt mästerskap Öppen klass:
Grundomgång bestående av 2 liggandeserier och 1 ställningsserie med 3 knä och 2 stå följt av en
mellanomgångbestående av 1 liggandeserie och 1 ställningsserie med 3 knä och 2 stå.
I finalerna deltar de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna från kvalificering dock max 50 % av
deltagarna i aktuell klass.
Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpas vid uttagningen till finalen.
Final skjuts enligt regelboken

Svenskt veteranmästerskap:
Grundomgång bestående av 2 liggandeserier och 1 knäserie följt av en mellanomgång bestående av
1 liggandeserie och 1 knäserie.
I finalerna deltar de 20 bästa (eller lika, max 30) skyttarna från kvalificering dock max 50 %
avdeltagarna i aktuell klass.
Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpasvid uttagningen till finalen.
Final skjuts enligt regelboken

www.skytteprecision.se
0270-28
28 73 50, 070-692
070
90 15, 070-516
516 38 33

Försäljning av produkter från Forever living

Eva-Lena
Lena Larsson, Oberoende återförsäljare för Forever living products

Ban SM 25-26/8 2018
Förening

Färgade fält fylls i av anmälaren !

Förbund

Summan räknas ut automatiskt

Namn

Klass

S:a

Liggande
(S:a 325)

Ställning
(S:a325)

0

0

Lag

V-skytt

Lunch
Lördag

Lunch
Söndag

0

0

OBS!
Sista datum för anmälan är: 2018-08-12

Kontaktperson

Telefonnr (gärna mobil)

Avgiftsammanställning
Liggande
Ställningar
Antal lag: (á

0
0
0

250 kr/st)

Epostadress
Lunchbiljetter (ange antal)

0

Totalt att betala:

0

Avgifterna betalas till vårt bankgiro 866-8022 samtidigt som anmälan skickas in.
Märk betalningen med "Ban SM 2018 + föreningsnamn"
Anmälningsblanketten mailas till:
Bansm2018@outlook.com

0

Har eget
skjutbord

