Dalslands

Cupen
Tävlingsprogram

2019

Klassindelning

Tävlingsdatum 2019

MÅL forts.
Rörliga mål kan förekomma, klasser som använder stöd

Knatte t.o.m. 14 år
Valfritt stöd tre, två eller enbent

TORRSKOG 6 APRIL

Skott som avlossas mot fel mål räknas som bom. Skytt som

Magnus Ericsson 073-332 06 95

Y-Junior t.o.m. 14 år
Endast enbent stöd tillåtet

Junior från 15 t.o.m. 20 år
Dam alla åldrar

ÅMÅL 13 APRIL
KULA + HAGEL CUP+ GYTTORP CUP

Kula Joakim Karlsson 070-600 87 01
Hagel Kjell Åke Johansson 070-512 11 92

som finns i figuren

RESULTATBERÄKNING
Skiljemål räknas alltid bakifrån, skyttar som skjutit lika på
alla stationer och har samma slutpoäng skiljs sedan åt
genom att den som har högst valörer på sista stationen
vinner, den som skjutit tex 5553 går före 5544. Om de
fortfarande inte skiljs åt fortsätter detta förfarande till

LÅNGED 27 APRIL

Ä-Veteran från 65 år

får sitt mål beskjutet av sidoskytt får skjuta om, såvida hen
inte godtar markeringen med avdrag för högsta valören

Senior /Öppen alla åldrar
Y-Veteran från 50 t.o.m. 64

skjuter endast på stillastående figurer

Tävlingen går på Laxsjöns skjutbana

Johannes Eriksson 070-326 64 46

föregående station

CUP-POÄNG
Till slutcupen räknas de fem bästa resultaten. Vid lika
resultat räknas flest 1:a sedan 2:a därefter 3:e placeringar.

BILLERUD 11 MAJ

Jägarklass alla åldrar

Stefan Andersson 070-579 15 93

Priser lottas ut på start nr, remstöd tillåtet

HEDALEN 25 MAJ

Skulle lika poäng fortfarande föreligga skiljs 1-3:e plats
genom särskjutning, övriga placeringar delar poängen

PROTEST
Vid inlämnande av protest erläggs 50 kr som återfås om

Anmälningstid

Ulrica Sandberg 070-281 99 45

Kl.9-11

LAXSJÖN 1 JUN

Startavgifter Kula

Magnus Larsson 070-575 56 14

TÄVLINGSJURY

Regler

Tävlingsjury består av tre skyttar från lika många klubbar.

SÄKERHETSREGLER

VAPEN

Vapen skall bäras med öppet slutstycke mellan stationerna

Alla kalibrar från 22 lr och uppåt tillåts

Knatte 50kr
Y-Junior 50 kr

protesten godkänns. Vid protest mot markering skall

figuren bytas ut och märkas med skyttens start nr. Ingen
tolkning sker på stationen, den skall göras av tävlingsjuryn.

Juryn skall utses och anslås före varje tävling

Junior 50 kr

Övriga 120 kr

Startavgifter hagel

laddning får endast ske efter stationschefens klartecken

Y-junior 50 kr
Junior 100 kr

MÅL

Övriga 150kr.

Stationernas maxpoäng skall anslås vid
anmälningsplatsen

