CORONA-SERIEN 2022
Umeå Pistolskytteklubb inbjuder till kretsprecisionsskjutning om fem deltävlingar på distans.
Tävlingarna genomförs under perioden 30/5-3/7 2022
Tävlingsplats:

Tävlingsplats är respektive pistolskytteklubbs hemmabana.

Tävlingsledare:
Sekretariat:

Lars Edvinsson
Åsa Edvinsson

Omfattning:

Corona-serien har fem deltävlingar där varje deltävling består av en
provserie och tio tävlingsserier i vapengrupperna A, B eller C. Skytt kan
välja att enbart skjuta A-, B- eller C-vapen under alla fem deltävlingar eller
blanda fritt mellan dessa. Skytt behöver inte skjuta alla fem deltävlingar
för att vara med och tävla. För att tävla om totalseger så krävs dock minst
ett (1) resultat med A-, B- respektive C-vapen.

Klassindelning:

A1-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D3, JC, VYC, VÄC samt en valbar Rookie-klass i
samtliga vapengrupper. I Svenska Pistolskytteförbundets Rikstävling på
Hemortens Banor finns klasserna 1s, 1b och 1u. Klassen Rookie motsvarar
klass 1u, och det är skyttar som erövrat bronsmärket under innevarande
kalenderår.

Anmälan:

Corona-serien är öppen för pistolskyttar från Västerbottenkretsen och
angränsande kretsar. Innan tävlingen startar så anmäler varje klubb en
ansvarig resultatrapportör till asablomqv@gmail.com eller på SMS till
070-560 92 42. Rapportören behöver inte vara skjutledare eller närvara
vid tävlingen, men har ansvar för att skicka in resultaten. Är samma
person rapportör vid samtliga deltävlingar så behöver detta bara anmälas
en gång.
Skytt anmäler sig till lokal skjutledare innan en deltävling startar. Ange
namn, förening, pistolkortsnummer, klass och vapengrupp. Vid anmälan
godkänner skytten att hans eller hennes namn publiceras på Internet.

Genomförande:

Tävlingarna pågår under v. 22, 23, 24, 25 och 26 med en deltävling per
vecka. Varje klubb bestämmer själva vid vilket eller vilka tillfällen under
aktuell vecka som deltävlingen skall genomföras.
Innan tävlingsserier påbörjas så signerar varje skytt mitten av sina
speglars baksidor. Speglarna sparas till dess Corona-serien är avslutad.
Vid varje tävlingstillfälle måste minst två skyttar närvara. Skyttarna får
tillsammans tolka och avgöra otydliga träffars valörer. Genomförande av
tävling i precisionsskjutning sker i övrigt enligt SPSF skjuthandbok.

Resultatrapportering Resultaten för varje deltävling rapporteras in till sekretariatet i Umeå via
och segrare:
e-mail, asablomqv@gmail.com, senast söndag kväll kl 23.59.59 för
aktuell vecka. Resultat som inte inkommer på söndagen räknas inte
med. Formulär för rapportering finns att ladda ner på umepk.nu.
Efter att samtliga fem deltävlingar har genomförts så kommer segrare att
koras i respektive klass per vapengrupp, baserat på skyttarnas högsta,
enskilda resultat i respektive klass.
En totalsegrare i klasserna 1-3, samt i Rookie-klassen, kommer att koras
bland de skyttar som har minst ett resultat i alla vapengrupper. Deras
högsta resultat i respektive vapengrupp räknas samman för att utse en
vinnare.
Klasser kan komma att slås ihop om det är få tävlande. Standardmedaljer
kommer att delas ut för varje deltävling i respektive vapengrupp.
Startavgifter:

Seniorer och veteraner betalar 100 kr och juniorer 50 kr oavsett antal
starter. Startavgifterna betalas föreningsvis via Swish till 070-560 92 42,
Åsa Edvinsson, första gången som skyttar är med och tävlar.

Vapen:

Endast av SPSF godkända vapen får användas. Varje klubb ansvarar för att
vapenkontroll genomförs i enlighet med reglar utfärdade av Svenska
Pistolskytteförbundet.

Övrigt:

Frågor bevaras av Lars Edvinsson 072-730 74 42 eller via e-post på
lars.alex.edvinsson@gmail.com

Umeå Pistolskytteklubb hälsar alla skyttar varmt välkomna att deltaga i Corona-serien 2022!

