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Springskyttetävling i Krokhagen 2017
Välkomna till Kimstad och årets tredje springskyttetävling i vår Södra region.
Tävlingen arrangeras av Kimstad GoIF och ingår i Syd sommar Cup där man
tävlar enligt SSSF reglemente, det finns också en öppen klass som körs på
samma banor men kommer vara en förenklad variant av skidskyttetävling för
att passa nybörjare och de som vill prova på.

Tävlingsorganisation

Tävlingsledare:
Banchef:
Skjutbanechef:
Tidtagning:

Tävlingsklasser
Disciplin:

Jan Styrenius
Håkan Pettersson
Sören Nordeman
Gudrun Annas

Distans

Tävlingsbanan öppnar 10.00 (undantaget skjutvall)
Incheckning:

Tävlingsklass 10.00-11.45 i sekretariat vid skjutvallen,
nummerlappar, märkning av vapen och stöd samt
vapenkontroll.
Öppen klass ca 14.40-15.10

Banvisning

10.45 vid Start

Lagledarmöte

10.45 vid vallen i anslutning till sekretariatet

Inskjutning

11.00 - 11.45

Första start

12.00. Startintervall 15 sekunder
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Vapenkontroll

för de med slutsiffra 4 i ungdomsklasserna, sker vid incheckning.

Visitationskontroll

sker efter skjutbanechefens instruktion.

Skjutbanefördelning För tävlande i ungdomsklass tom HD 14/15 gäller
skjutplats motsvarande slutsiffra i startnumret. Juniorer,
Seniorer och veteraner väljer själv skjutplats.
Tävlingsklasser
H/D 10-11, (födda 07-08)
H/D 12-13, (födda 05-06)
H/D 14/15, (födda 03-04)
H/D 16/17, (födda 01-02)
H/D 18-19
H/D 20-21
H/D 22 (Seniorer)
H/D 35 (Veteran)
Bansträckning
Gul bana 1500m
Blå bana 1000 m
Grön bana 500 m
Klass
H/D 10-11
H/D 12-13
H/D 14/15
H/D 16/17
H/D 18-19
H/D 20-21
H/D 22 (Seniorer)
H/D 35 (Veteran)

Bansträckningar
3 x 500m Grön
2x1000+2x500m Blå / Grön
4 x 1000m Blå
5 x 1000m Blå
2 x 1500 +3x1000 Gul / Blå
5 x 1500m Gul
5 x 1500m Gul
2x1500+3x1000 Gul/Blå

Sträcka
1,5 km
3 km
4 km
5 km
6 km
7,5 km
7,5 km
6 km

Banor
Grön-Grön-Grön
Blå–Blå–Grön-Grön
Blå – Blå–Blå – Blå
Blå–Blå–Blå–Blå–Blå
Gul–Gul-Blå–Blå–Blå
Gul-Gul-Gul-Gul-Gul
Gul-Gul-Gul-Gul-Gul
Gul-Gul-Blå-Blå-Blå
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Tidstillägg tävlingsklass
H/D 10-11
H/D 12-13
H/D 14-15
H/D 16-17
H/D 18-19
H/D 20-21
H/D 22 (Seniorer)
H/D 35 (Veteran)

30 sek
30 sek
30 sek
45 sek
45 sek
1 minut
1 minut
1 minut

Öppen klass (preliminärt från kl 15:00)

Efter att alla gått i mål i tävlingsklass kommer vi förbereda tävlingen för öppen
klass, starten går direkt efter prisutdelning för tävlingsklass.
Disciplin:

Förenklad variant av sprint. Intervallstart, tidtagning. Tre
varv att springa.

Tidstillägg:

Varje bomskott ger ett tidstillägg på 30sekunder.

Första start:

Efter att alla i öppen klass provskjutit på vallen

Provskjutning:

Efter att alla deltagare i tävlingsklasserna kommit i mål.

Skjutmoment:

Två skjutningar per deltagare. Gevär finns vid anvisad
skjutplats, magasin kan lämnas kvar i gevär efter
skjutning. Skjutning på ”stor” prick för alla. Instruktör
finns till hjälp. Vid kö på vallen väntar man på sin tur tills
ledig bana blir anvisad av funktionär.

Bansträckning:

Deltagaren väljer själv vilken bana denne önskar springa,
blå eller grön sträcka.

Skjutordning:

Ligg med stöd, stor prick – Ligg med stöd, stor prick
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Omklädning:

Huset närmast fotbollsplanen, (inte i klubbhuset pga fotbollstävling som pågår)

Toaletter:

I klubbhuset

Servering:

Det kommer finnas servering vid skjutvallen

Parkering:

Nedanför skjutvallen

Nummerlappar:

Sekretariat vid vallen

Resultatlistor:

Resultatlistor anslås på infoplats vid sekretariat så fort
de är färdiga. Efter tävlingens slut finns de på hemsidan.

Prisutdelning:

För tävlingsklasserna sker detta efter att sista deltagare i
tävlingsklassen kommit i mål. Öppen klass får medalj vid
målgång.

Startordning:

se separat startlista.

Tävlingsregler:

Svenska skidskytteförbundets tävlingsregler för Syd
sommar cup tävlingen. Deltagande sker på egen risk.
Arrangören fritar sig från all ersättningsskyldighet för
skada som kan inträffa under eller i samband med
tävlingen

Varmt välkomna önskar

Kimstad GoIF – Skid & Motion

