
 

 

INBJUDAN till lagtävling: 

Allsvenskan 2.0, 10m 

 

  Lagtävling om 3 skyttar, (+ max 2 reserver), 4*10 skott heltal, stående. 

  Inför varje tävling utser lagledaren i vilken ordning de 3 skyttarna skjuter. 

  Beroende på antalet anmälda lag, delas dessa in i grupper som skjuter  

  kvalificeringsomgångar tills en final med 8-10 st lag kan hållas. 

Om avståndet mellan 2 lag är för långt, rekommenderas att live visning används vid mötet. 

 

Tävlingsregler: 

Skjuttider (elektroniska tavlor): Skjuttid för kvalificeringsomgång: 15 min förberedelse och provskott, 12 

min för varje 10 skottsserie, varvid resultatrapportering sker. 

 

Skjuttid för finaler (Guld/Silver och Brons): 15 min förberedelse och provskott, 20 skott, skott för skott, 50 

sek. Efter varje skott sker resultatrapportering. 

 

Seedning för kvalificeringsomgång:  

Skytt 1 i lag "A" möter skytt 1 i lag "B". Skytt 2 i lag "A" möter skytt 2 i lag "B" etc. 

Respektive lagledare bestämmer skjutordning. 

 

Beräkning: 

För alla kvalificeringsomgångar räknas varje 10 skottsserie, den skytt med högst resultat vinner  

två (2) individuella poäng till laget. Om det är lika får båda lagen ett (1) poäng. 

Efter alla 4 serier räknas de individuella poängen ihop till ett lagresultat. Vunnen lag match ger 3 poäng. Vid 

lika poäng (oavgjort) efter avslutad match gäller särskjutning.  

2 min förberedelsetid, inga provskott och särskjutning följer kommando likt en ISSF-final. 

1 poäng för individuell vinst, Lagresultatet kan bli 2:1 eller 3:0. 

Om lagresultat är 1:1 och den tredje skytten i båda lagen skjuter lika, blir det särskjutning med enbart 3:e 

skytten tills de har skiljts sig. Vinst i särskjutning ger 2 poäng och 1 poäng till det andra laget 

 

För Guld/Silver och Bronsmatcher delas det ut två (2) poäng efter varje skott, vid lika resultat delas 

poängen. Efter de 20 skotten räknas de individuella poängen ihop och det lag med mest poäng vinner. 

 

Lika lagpoäng i final: 

Vid lika lagpoäng stannar respektive lag kvar och övriga lag lämnar skjutplatsen. 

2 min förberedelsetid, inga provskott och särskjutning följer kommando likt en ISSF-final. 

1 poäng för individuell vinst, Lagresultatet kan bli 2:1 eller 3:0. 

Om lagresultat är 1:1 och den tredje skytten i båda lagen skjuter lika, blir det särskjutning med enbart 3:e 

skytten tills de har skiljts sig. 

 

Startavgift:  

500kr, skall inbetalas till Söraby skf på Bankgiro 172-0093 , märk med "Allsvenskan 2.0” och förening. 

 

Anmälan: allsvenskan@skyttesport.net, senast 12 november 2017. 

Resultatrapportering: http://skyttesport.net 

Vid frågor kontakta: Patrik Hjortskull 070-6298049 

  

Final: Finalen skjuts helgen 24-25 februari  i Sörabyhallen i Rottne. För den som vill finns det möjlighet till 

övernattning i Sörabyhallen, 100:-/bädd och natt. Medtag sängkläder.  

Beroende på antalet anmälda lag blir det x antal kvalificeringsomgångar.  

 

Första pris, värde 3000kr, 2:a pris, värde 2000kr, 3:e pris, värde 1000kr 

  

Välkomna till en annorlunda tävlingsform 

 


