
Uttagningsregler Seniorer och Juniorer 6,5mm Nationellt till NM 2020

Information om NM-uttagningar angående Covid 19

Den 15 Juni kommer det att bli ett möte med  de nordiska länderna då det skall bestämmas om det blir några 

NM tävlingar 2020.

Fram till dess föreslår vi i gruppen att slopa NM-uttagningar på alla planerade tävlingar fram till detta datum.

Istället skjuter vi NM programmet i ställningar på elektroniska eller manuella  tavlor på hemmabanor med 

start den 3/5 för såväl Seniorer som Juniorer. På manuella tavlor skall det användas lösa prickar, typ 

dagbladet med kraftigt papper. För att kunna granska resultat i efterhand skall klisterlappar sättas så att det 

syns att det är två eller flera skott nära varandra. Klistring av prickar enligt följande: Grundomg 3x5  

fyrkantiga lappar, Liggandeserien Runda lappar och Grundlagen klistras ej. På detta vis kan man se likt ett 

blinderingsprotokoll från elektroniktavla

Särskiljning:  1)  Grundlagen, sedan Liggande och därefter  3 x 5, I sista hand antal tior

Omg 1 och 2: 3/5 - 31/5

Omg 3: 1/6 - 14/6

Omg 4: 15/6 - 28/6

Skjutprogram NM ställningar:

* Fritt antal provskott  3 min.  5 skott liggande 1,5 min, (2 min förberedelser)  5 skott stå 5 min,  (2 min 

förberedelser)  5 skott knä 2 min

* Fritt antal provskott 3 min.  10 skott liggande, skjuttid 1,5 min

* Fritt antal provskott 3 min.  3 knä + 3 stå + 4 ligg, skjuttid 5 min

Skulle det inte bli några semesterskjutningar i Ramsele, Arvika eller Eda så fyller vi på med

Omg 5: 29 /6 – 12/7

Omg 6: 13/7 – 26/7

Det är tillåtet att skjuta flera tävlingar varje omgång och rapportera in den bästa

Omgång 1 och 2 skall rapporteras samtidigt senast 31/5, numrerade omg 1 resp 2.

Detta för att vi skall få så mycket träning som möjligt.

Samtliga blinderingsprotokoll skall vara signerade med datum och namn av annan person. 

Blinderingsprotokoll skall sparas för eventuell efterkontroll.

Rapportering skall ske senast angivet datum för att gälla. Resultat som är daterat, numrerat och underskrivit 

men för sent inskickade, kan inte flyttas till annan omgång utan är då förverkat .

Resultaten kan skickas som SMS till

0706-518154

eller Mail till

lennart.tioett@telia.com

Ange t ex: Namn, förening: 145, 99, 95= 339p, 27 10:or

Under rådande förhållande ser vi detta som ett bra sätt för att kunna förbereda oss för NM i Danmark med 

bra kontroll över Covid 19.

Lars Lindgren, Anna Nilsson, Stefan Jakobsson och Lennart Högenberg


