Inbjudan till Nya Propagandatävlingen
Luftgevär för hemmabana
OBS! I år är det vi i Ingelstad Skytteklubb som tagit över denna tävling
samt att det är nya klassindelningar.
PGA rådande restriktiktioner och rekommendationer gör vi en förändring i
regler och anmälan
Tävlingsperiod
Omg. 1: 1-30/11
Omg. 2: 1-31/12
Omg. 3: 1-31/1
Omg. 4: 1-28/2
Omg. 5: 1-31/3

Inlämnas senast
6/12
6/1
6/2
6/3
6/4

REGLER: De tre (tidigare fyra) bästa resultaten räknas. Alla omgångar räknas
med decimal.
Skytten väljer själv det antal skott denne vill skjuta (20 eller 40 eller 60) och
skjuter i samma klass (samma antal skott samt åldersklass) genom hela
tävlingen. Vid lika resultat får skyttarna samma placeringssiffra. Flera starter är
tillåtna.
KLASSER: Klassindelning enligt följande:
Klass mini: skyttar upp t o m det år de fyller 10 år, skjuter 20 skott per omgång
Klass ungdom: skyttar som under året fyller 11 år t o m 20 år
Klass öppen
Klass veteran: skyttar som under året fyller 55 år eller mer
KLASSINDELNING
Klass mini
Sittande
Klass ungdom Sittande
Stående
Klass öppen
Sittande
Stående
Klass veteran Sittande
Stående

20 skott
20 skott
20 skott
20 skott
20 skott
20 skott
20 skott

40 skott
40 skott
40 skott
40 skott
40 skott
40 skott

60 skott
60 skott
60 skott
60 skott
60 skott
60 skott

KLASS MINI: Proppen är en hemmabanetävling så vill de yngre vara med så är
det helt okej. Skjutresultat kommer att redovisas utan placeringssiffra.

LAGTÄVLING: En sittklass samt en ståklass. Fritt antal skyttar från samtliga
klasser som tillsammans skjuter 100 skott varje omgång.
De tre (tidigare fyra) bästa resultaten räknas.
ANMÄLAN OCH RESULTATRAPPORTERING: Anmälan sker i samband med första
omgångens resultatrapportering. I anmälan ska det framgå skyttens namn,
klass och förening, samt ev laganmälan med namn på lagmedlemmarna (ex på
klass är t ex ”ungdom stå40” eller ”öppen sitt20”) Resultatrapportering av
lagtävlingen sker därefter med endast totalpoäng för laget/lagen. Spara
skjutresultat i original för ev stickprovskontroll. Anmälan och rapportering sker
via mejl till:
proppen@ingelstadsk.se
Det går alltså bra att rapportera in senast 6/2 för att kunna vara med i
tävlingen och delta med tre resultat. Glöm inte att betalning ska ske i samband
med anmälan (se nedan).
ANMÄLNINGSAVGIFT: 110 kr/start och 110kr/lag. Betalning ska ske i samband
med anmälan till Ingelstad Skytteklubb Bankgiro 686-5786 Märk betalningen
med Proppen och förenings namn.
PRISER: Priser delas ut till minst en fjärdedel av deltagarna i varje klass.
Samtliga skyttar i klass mini tilldelas pris. Lagpriser till första-, andra- och
tredjepristagarna.
RESULTATREDOVISNING: Varje omgångs resultat redovisas på skyttesport.se
och på indTA.
KONTAKT OCH FRÅGOR: Vid frågor kontakta oss i första hand på mejl:
proppen@ingelstadsk.se
Kontaktperson: Stefan Pettersson tfn 0706738340

Välkommen till en ny spännande omgång av
hemmabanetävlingen ”Proppen”
önskar Ingelstad SK

