Inofficiellt
JSM/RM 2020
Hemmabana

Inbjudan
Arrangör:

Piteå Skytteförening
Hemmabanor 12-13 sep 2020
www.pskf.se

Piteå Skytteförening
Piteå Skytteförening bildades 1894.
I vår verksamhet bedriver vi skytte med luft, korthåll och 6.5.
Piteå Skytteförening

Program
Genomförande
Tävlingarna genomförs på distans/hemmabanor.
Programmen genomförs på hemmabanor i möjligaste mån på utsatt dag och tid
Inrapportering via mail av resultat sker löpande så fort skjutlag/patrull skjutit färdigt.
Alla skyttar skjuter finalskjutning och vid sammanställning av hela tävlingen så redovisas
20 finalister i respektive tävling baserat på resultat i grundomgång.
Skyttens alla skott måste rapporteras in även tior/innertior för att kunna göra särskiljning
då särskjutning inte är möjlig liksom träff och innerringar för fältdelen.
De skjutbanor som har möjlighet uppmanas att koppla upp dessa på internet
Hemsida: www.pskf.se, E-post: jsm2020@pskf.se
Information: Roger Blombäck

076 – 677 61 10

Lördag 12 september
• JSM Gevär 300m, 3 x 10 skott, prel start 09:00
• JSM/RM Banskytte 6,5mm, liggande, prel start 11:30 prel final 13:00
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag
• JSM/RM Banskytte 6,5mm, ställningar, prel start 14:00 prel final 16:00
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag
Söndag 13 september
• JSM/RM Korthåll, liggande, prel start 09:00
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag
• JSM/RM Korthåll, ställningar, prel start 12:30
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag
• JSM/RM Korthållsfältskjutning, prel start 15:00
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag

prel final 11:00

prel final 14:00

Lag skall vara föranmält och namngivet. Anmälan av förbundslag kan ske efter att
startlistan publicerats, dock senast torsdag 10 september
Obegränsat antal föreningslag får anmälas.

Anmälan och Avgifter
I anmälan skall det framgå var skjutningen genomföres och vem som ansvarar för
rapportering samt telefonnummer och e-postadress.
Önskvärd också, ej krav att någon finns som kan ta kort på pristagare och skicka till oss för
bildkollage från tävlingarna.
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast söndag 30 augusti.
Anmälningsblankett i PDF, Word samt Excelformat finns att hämta på hemsidan.
Motsvarande uppgifter för anmälan kan även skickas in via e-post.
Start/deltagarlista publiceras på hemsidan senast söndag 6 september
Hemsida: www.pskf.se E-post: jsm2020@pskf.se

Startavgift individuellt
Startavgift föreningslag
Startavgift förbundslag

100:100:100:-

Summa avgifter för anmälan sätts in i samband med anmälan på
Piteå Skytteförenings bankgiro 750-2842.
Märk med ”JSM2020” och föreningens namn.
Anmälan av förbundslag kan ske efter startlistan publicerats, dock senast
torsdag 10 september.

Lagtävlingar
JSM Föreningslag
Föranmält 2-mannalag. Sammanslaget resultat från grundomgången räknas som
lagresultat. Förening får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan dock endast ingå i
ett föreningslag.
JSM Förbundslag
Föranmält 3-mannalag. Sammanslaget resultat från grundomgången räknas som
lagresultat. Förbund får endast ställa upp med ett lag.
Förbundslag anmäls till E-post: jsm2020@pskf.se
JSM Gevär 300m, 3x10
Inga lagtävlingar

Åldersgränser för JSM och RM
JSM är öppet för skyttar som under året fyller minst 13 år och högst 20 år.
Öppet för skyttar födda 2000-2007.
RM är öppet för skyttar som under året fyller minst 21 år och högst 25 år.
Öppet för skyttar födda 1995-1999.
För deltagande i alla SM-tävlingar krävs giltig tävlingslicens oavsett ålder.

Resultat och Prisutdelning
Resultat från tävlingen, kommer att läggas ut på hemsidan när alla resultat
sammanställts.
Hemsida: www.pskf.se.
Medaljer skickas ut till respektive skytt efter avslutad tävling

Vapenförvaring
Deltagarna svarar själva för en betryggande förvaring av gevär och utrustning.
Säkerhetspropp och säkerhetsmagasin ska alltid vara på plats i geväret då skjutmoment
ej pågår.

JSM Gevär 300m, 3 x 10 skott
Tävlingen omfattar 3 x 10 skott i vardera ställning på 300m.
Skjuttid 1 timme och 15 minuter.
En kombinerad förberedelse- och provskottstid om 15 minuter före tävlingens start.
En gemensam klass för herr- och damjuniorer.
Inte öppen för RM-skyttar. Inga lagtävlingar.
Tävlingen genomförs enligt ISSF reglemente för standardgevär.
Detta innebär:
• Internationell ställning i knästående
• Standardgevär ≤8mm enligt ISSF-regler får användas
• De tre skjutställningarna skjuts i följande ordning: Knä – Ligg – Stå
Skytten ansvarar för att ändra till provskottstavla efter att knä respektive liggande
momentet är avklarat. Skytten får skjuta obegränsat antal provskott innan skytten
fortsätter tävlingsskotten i liggande och stående. Ingen extra tid för provskott medges för
dessa provskott.
Särskiljning
1. Flest antal innertior
2. Högsta värdet av de 10 senaste skotten, räknande baklänges i 10-skottsserier
3. Skott för skott, med början på det sista skottet, näst sista osv

JSM/RM Korthåll fält
Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
Tävlingen genomförs över 7 stationer varav en skjuts i knästående. Tävlingen föregås av
en inskjutningsstation från 50 meter som består av två omgångar om tre skott.
Förenings- och förbundslagtävling i JSM.
Särskiljning
Resultat = antal träff
Vid lika resultat går den skytt före som har:
1. Högst antal innerträff
2. Högst antal träff på sista stationen, näst sista osv
3. Högst antal innerträff på sista stationen, näst sista osv
Särskiljning lagtävlingar
Vid lika lagresultat går det lag före som har:
1. Högsta individuella resultat (antal träff), näst högsta osv. (endast de lagdeltagare
som räknas in i lagresultatet)
2. Högst antal innerträff totalt
3. Högst antal träff totalt på sista stationen, näst sista osv
4. Högst antal innerträff på sista station, näst sista osv
Fältskjutningen kommer ske som en banfältskjutning på 50 meter. Skjuttid 2 minuter per
station omfattande 6 skott per station.

De figurer som kommer användas:
Station
Provskott
Station 1
Station 2
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6
Station 7

Figur
C7
T4
S4V
C6
S4H
L9
B5
T5H

Ställning
Liggande
Liggande
Knä
Liggande
Liggande
Liggande
Liggande
Liggande

Innering
Innerring
Innanför 4ans ring
Innanför 4ans ring
Innanför 4ans ring
Innerring
Innerring
Innerring

Respektive förening ser till att införskaffa ovan figurer i god tid före tävlingen. Se till att
ha de senaste figurerna ifall ev innerring varierar.

JSM/RM Korthåll liggande
Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
Förenings- och förbundslagtävling i JSM.
Grundomgång
• Obegränsat antal provskott under 6 minuter
• 20 skott liggande under 16 minuter
Final
•
•
•

Obegränsat antal provskott under 6 minuter
10 skott liggande under 8 minuter
5 skott liggande med en skjuttid av 30 sekunder per skott

Särskiljning
Resultat = skjuten poäng
Vid lika resultat går den skytt före som har:
1. Högst resultat i sista omgång, näst sista osv. (Omgång utgörs t.ex. av hel final,
mellanomgång och grundomgång)
2. Högst resultat i sista femskottsserien, näst sista osv
3. Flest antal tior (inkl. innertior), nior, åttor osv
4. Flest antal innertior
Särskiljning lagtävlingar
Vid lika lagresultat går det lag före som har:
1. Högsta individuella resultat, näst högsta osv. (endast de lagdeltagare som räknas
in i lagresultatet)
2. Högsta lagresultat i finalen
3. Högsta lagresultat i sista femskottsserien, näst sista osv
4. Flest antal tior (inkl. innertior), nior, åttor osv

JSM/RM Korthåll ställningar
Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
Förenings- och förbundslagtävling i JSM.
Grundomgång
• Obegränsat antal provskott under 6 minuter
• 10 skott liggande + 5 skott stående + 5 skott knästående under 25 minuter

Final
•
•
•

Obegränsat antal provskott under 6 minuter
5 skott liggande + 5 skott knästående under 11 minuter
5 skott stående med en skjuttid av 1 minut per skott

Särskiljning
Se korthåll liggande

JSM/RM Gevär 6,5mm liggande
Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
Förenings- och förbundslagtävling i JSM.
Grundomgång
• 5 provskott under 3 minuter
• 4 stycken 5-skottserier liggande under en skjuttid av 1½ minut per serie
Final
•
•
•

5 provskott under 3 minuter
2 stycken 5-skottserier liggande under en skjuttid av 1½ minut per serie
5 skott liggande med en skjuttid av 30 sekunder per skott

Särskiljning
Se korthåll liggande

JSM/RM Gevär 6,5mm ställningar
Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
Förenings- och förbundslagtävling i JSM.
Grundomgång
• 5 provskott under 3 minuter
• 2 stycken 5-skottserier liggande under en skjuttid av 1½ minut per serie
• 5 skott knästående under en skjuttid av 3 minuter
• 5 skott stående under en skjuttid av 5 minuter
Final
•
•
•
•

5 provskott under 3 minuter
5 skott liggande under en skjuttid av 1½ minut
5 skott knästående under en skjuttid av 3 minuter
5 skott stående under en skjuttid av 1 minut per skott

Särskiljning
Se korthåll ställningar

JSM Supermästartävling
I tävlingen ingår:
• Korthåll fält
• Korthåll liggande
• Korthåll ställningar
• Gevär 6,5mm liggande
• Gevär 6,5mm ställningar
Segraren i en disciplin får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv.
Skytt med lägst sammanlagd poäng blir supermästare.
Deltagande i samtliga nämnda grenar är obligatorisk för att vinna titeln.

Anmälningsblankett till JSM/RM 2020
OBS! Anmälan skall vara oss tillhanda senast söndag den 30 Augusti!

Namn

JSM /
RM

Lördag 12 augusti

TävlingsLicens

Antal starter á 100 kr
=
Antal föreningslag á 100 kr =

300m,
3 x 10

300m,
liggande

Föreningslag GL

300m,
ställningar

....................
....................

Söndag 19 augusti
Föreningslag GS

Korthåll,
liggande

Föreningslag KL

Korthåll,
ställningar

Föreningslag KS

Korthåll,
fältskytte

Föreningslag KF

Betalning insättes på Piteås bg 750-2842
Märk med ”JSM2020” och föreningens namn
Summa avgifter:

.......................... kr

Anmälningslistan insändes till:

Förening:

........................................................................................

Piteå Skytteförening

Skjutplats:

........................................................................................

Epost: jsm2020@pskf.se

Ansvarig för inrapportering av resultat:

Kontaktperson:

........................................................................................

Mobiltelefon:

........................................................................................

E-postadress:

........................................................................................

