Västerbottens Pistolskyttekrets och
Umeå Pistolskytteklubb inbjuder nya
skyttar till Årets Rekryt 2019
Lördagen den 21 september 2019
Tävlingsplats:

Umeå Pistolskytteklubbs skjutbana högst uppe på I20:s gamla övningsfält. Infart via
ringvägen från Håkmark eller Ersmark. Kordinater RT90: X: 7097480, Y: 1718944
WGS84: Lat N 63° 54′ 56,20″, Lon E 20° 16′ 7,46″ Decimal: 63.915612, 20.26874

Tävlingsledare:

Lars Edvinsson

Omfattning:

Tävlingen omfattar tre tillämpningsserier om sex skott (fältskytteserier), stående
45o, med en skjuttid om 40 s/serie. Arrangören väljer tavla enligt bestämmelserna
för pistolskyttemärket i silver, dvs helfigur på 50 m eller cirkelmål C30, alternativt
rak 1/6-del, på 25 meter.
Därefter följer en provserie samt tre precisionsserier om fem skott på fem minuter
på internationell precisionstavla på 25 m.

Regler för
deltagande:

Alla skyttar som börjat skjuta pistol och blivit medlemmar i en pistolskytteförening
tillhörande Västerbottens Pistolskyttekrets under hösten 2018 eller senare, har
möjlighet att vara med i Årets Rekryt. Ingen skytt får ställa upp mer än en gång i
tävlingen. Varje klubb ansvarar för att anmäld skytt uppfyller kraven som ny skytt
och innehar grönt kort.

Anmälan och
starttider:

Föranmälan klubbvis senast onsdag 18/9 -19 till larsedvinsson@hotmail.com. Ange
namn, förening och pistolkortsnummer. Vapenkontroll från kl 09.00.
Tillämpningsserierna startar kl 10.30 och precisionsserierna ca kl 11.30. Eventuell
inskjutning inför tillämpningsserierna kan göras fram till kl 10.15. Efter genomförd
Årets Rekryttävling finns möjlighet att vara med i Björkträffens
precisionsskyttetävling, som går samma dag.
Startlistor kommer att finnas på www.umepk.nu senast kvällen innan tävlingen. Vid
anmälan godkänner skytten att hans eller hennes namn publiceras på Internet.

Startavgifter:

50 kr/start

Vapen:

Endast av SPSF godkända 22-vapen får användas. Vapenkontroll obligatorisk före
start.

Priser:

Vinnare av Årets Rekryt erhåller kretsens tävlingsmedaljer i guld, silver eller brons.
Guldmedaljören erhåller även en särskild Rekrytenplakett.

Servering:

Enkel fikaservering finns vid tävlingsplatsen. Medtag vid behov egen, extra skaffning.

Övrigt:

Frågor bevaras av Lars Edvinsson 072-730 74 42 och Åsa Edvinsson 070-560 92 42
eller via e-post på larsedvinsson@hotmail.com

Umeå pistolskytteklubb hälsar alla nya skyttar varmt välkomna
till Årets Rekryt 2019!

