OK LANDEHOF
inbjuder till

Premiärskyttet
Deltävling 2 i Syd Cup Run

Lördag den 30 maj 2015
Syd Cup Run är en serie springskyttetävlingar som arrangeraras av
Södra Sveriges skidskytteklubbar i samarbete med Skidskytte Syd.
Motionärer och alla som vill testa springskytte är välkomna till
våra öppna klasser med liggande skytte mot stor prick
Tävlingsplats

Landehofstugan. Lundåsvägen 5, Landvetter. Karta Google Maps GPS 57,69465 12,22493

Ny i skytte

10.30-11.30 För dig som inte skjutit tidigare, testa skytte med luftvapen.

Lagledarmöte

11.45 på skjutvallen

Program

Tävlingsklass

12:30 Inskjutning
13:30 Första start
14:30 Prisutdelning

Öppen klass

Kort bana, 2km

Lång bana, 4km

I sprint skjuts 5 + 5 skott

preliminära tider

Disciplin, Sprint

14:45 Första start
16:00 Målet stänger

OBS preliminär längd, mindre avvikelse kan ske– se PM som publiceras inför tävlingen
Straffrunda

Kort bana, 55m

Lång bana, 110m

Tävlingsklasser

HD 12/13
HD 14/15
HD 16/21

3 x 700 m (L+L)
3 x 700 m (L+L)
3 x 1300 m (L+S)

Liggprick, fast stöd
Liggprick, remstöd
Ligg- ståprick, remstöd

Ö1 HD 10/11
Ö2 HD 12/17
Ö4 HD 18-

3 x 700 m (L+L)
3 x 700 m (L+L)
3 x 700 m (L+L)

Ståprick, fast stöd
Ståprick, fast stöd
Ståprick, fast stöd

Öppna klasser

OBS Skidskytteåret byter säsong 1/5. ex H14= skytt som 2016 fyller 14 år.
Tävlande äldre än 18 år som vill ha tuffare utmaning tillåts anmäla sig i HD 16/21
Tidtagning

Tidtagning med chip som tillhandahålls av arrangören. Ej återlämnat chip debiteras 700 kronor

Servering

Enklare servering utomhus

Dusch/Ombyte

Tillgång till omklädningsrum och dusch i Landehofstugan.

Anmälningsavgift

110 kronor inklusive chiphyra. Faktureras klubbarna i efterhand. Deltagare i öppen klass utan
klubbtillhörighet kan betala på plats (Swish, faktura, kontant)

Anmälan

Anmälan via tävlingskalendern på Idrottonline. Sista anm. dag söndag 24 maj.
För deltagare i Öppen klass utan klubbtillhörighet via mejl till skytte@oklandehof.se
Efteranmälan t.o.m. tävlingsdagen via mejl eller på plats mot förhöjd avgift
(ej förhöjd avgift i öppen klass).

Vapen

Varje skidskytteförening uppmanas att ta med egna vapen till sina ungdomar i tävlingsklass.
Tävlande i öppen klass får låna vapen som ligger klara vid skjutplatsen under tävlingen.

Frågor

Mejl till skytte@oklandehof.se eller 0700-91 56 30, Fredrik Körle

Välkommen

