Inbjudan till

Nässjöträffen
deltävling 4, SydCup-Run
Söndag den 14 juni 2015
Tillsammans med Skidskytte Syd (RSSSF) inbjuder Nässjö SKI till

Springskyttetävling
i Lövhult, Nässjö.
Tävlingsplats Lövhult Fritidsområde
Lagledarmöte för deltagare i tävlingsklasserna: 12.45
Program:
Sprint
13.00 – 13.35 Inskjutning, tävlingsklass
13.45 Första start, tävlingsklass
ca 14.40 – 15.10 Inskjutning, öppen klass
ca 15.15 Första start, öppen klass
KLASSER:



Tävlingsklass för deltagare vars förening är medlem i Svenska Skidskytteförbundet.
Öppen klass för alla som vill testa på skidskytte och för motionärer. I denna klass behöver
man inte vara knuten till någon förening som är medlem i Svenska Skidskytteförbundet.



Klasserna enligt skidskytteåret (from 150501 tom 160430).
Ex HD14/15 = skytt som 2016 fyller 14 eller 15 år.

Tävlingsklasser
 HD 12/13, 3 x 0,7 km, 2 x liggande, fast stöd
 HD 14/15, 3 x 1,0 km, 2 x liggande, remstöd
 HD 16/17, 3 x 1,7 km, liggande med remstöd + stående
Öppna klasser:
Det kommer finnas tre öppna klasser som man kan tävla i. När man anmäler sig till detta genom
IndTA så väljer man Öppen Klass så lägger tävlingsledningen in deltagarna i rätt klass.
Ö1 HD 10/11 3 x 0,7 km (L+L) Ståprick, fast stöd
Ö2 HD 12/16 3 x 1 km (L+L) Ståprick, fast stöd
Ö3 HD 17- 3 x 1 km (L+S) Ståprick
Distans:
Kort bana (HD 10/11, 12/13)
Mellanbana (HD 14/15)
Lång bana (HD 16/17, 17- )

= 2 km (straffrunda ca 50 m)
= 3 km (straffrunda ca 50 m)
= 5 km (straffrunda ca 100 m)

Skyttet:
Två skjutserier för alla klasser. Varje missat skott ger en straffrunda.
Gevär och magasin är utplacerade vid skjutplatserna där också instruktörer finns till hands.
Anmälan:
Senast onsdag 10 juni:
Tävlingsklass till: Skidskyttets tävlingskalender, indTA/idrottOnline/Syd-Cup Run
Öppen klass:
IndTa eller tavling@nassjoski.se , ange namn, klass, personnummer och förening
Efteranmälan tävlingsklass senast fredag 12/6 kl 23.59 (därefter öppen klass).
Efteranmälan öppen klass senast kl 10.00 tävlingsdagen.
Vid eventuella frågor angående anmälan skicka e-post eller ring Geir Flaa (se kontaktuppgift). Uppge
namn, klass, personnummer samt förening.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgift 70 kr (efteranmälan 50% tillägg) faktureras i efterhand till klubbarna alternativt
betalas kontant på plats för att erhålla nummerlapp.
Nummerlappar
Hämtas ut i motionsgården (klubbvis) innan kl 13.30
Vapen, skidskytteluftgevär
Varje skidskytteförening uppmanas (om möjligt) att ta med egna vapen till sina respektive ungdomar i
tävlingsklass och motionsklass för att säkerställa tillräckligt med vapen i båda klasserna.
Klubbar och enskilda tävlande i öppen klass får låna vapen av tävlingsorganisationen. Dessa kommer
ligga kvar vid skjutplatsen under tävlingen.
Prisutdelning.
Snarast efter sista målgång i tävlingsklass/öppen klass. Priser till alla i ungdomsklasserna.
Godkännande
Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att publiceras på hemsidan
www4.idrottonline.se/NassjoSF-Skidor. Genom er anmälan godkänner ni publiceringen.
Omklädning
Omklädningsrum finns för ombyte och dusch i Motionsgården
Servering
Servering med korv, kaffe, fika med mera finns i Motionsgården.
Kontakt:
Geir Flaa, geirflaa@hotmail.com, 0732-74 06 99
OBS! All tävlan sker på egen risk

Varmt välkomna önskar

Nässjö SKI

