Indbydelse til
Sønderjydsk Mesterskab 2019
Gevær på 15m
Riffeludvalget indbyder til Sønderjydsk Mesterskab på 15m. gevær.
Stævnet afvikles i Sundeved Skytteforening, Skolevej 21 V. Sottrup 6400 Sønderborg

følgende dage:

Fredag, den 1. marts 2019 kl. 17.30 – 20.30
Lørdag, den 2. marts 2019 kl. 09.00 - 16.00.
Søndag, den 3. marts 2019 kl. 09.00 - 14.00.

NYT NYT NYT
Bemærk – Børn og Junior skyder kun fredag og lørdag.
Finale Børn og Junior lørdag 2. marts. Hovedskydning og mesterskab skal være
afsluttet senest kl.16.00 for at kunne deltage i finalen. Præmieuddeling umiddelbart efter.
Hovedskydning:
Skydetid:
Indskud for Hoved & Mesterskab:

20 gældende skud
30 min. inkl. prøveskud

Børn- og juniorklasser
kr. 55,00
Øvrige
kr. 75,00
Indskuddene betales under stævnet.

Mesterskab:

I alle klasser gentages hovedskydning og bedes forudbestilt

Præmier:

Efter deltagerantal i hver klasse

Med hensyn til handicapskytter henvises til vedlagte skrivelse.
Final BK- og Juniorklasser: Lørdag
De 5 bedst placerede Børn og
De 5 bedst placerede Junior skyder:
Frit antal prøveskud inden for 5 min.
5 skud, skydetid 5 min. ét skud pr. skivetegning
5 skud, skydetid 45 sek. pr. skud,
markering efter hvert skud

Finale Stillingsskytter: Søndag
De 10 bedst placerede skytter fra Stilling skyder:
Frit antal prøveskud inden for 5 min.
5 skud, skydetid 5 min. ét skud pr. skivetegning
5 skud, skydetid 45 sek. pr. skud,
markering efter hvert skud

Ved pointlighed på 1., 2. og 3. pladsen, foretages omskydning med 3 skud, 1 min. pr. skud. Ved fortsat pointlighed, foretages omskydning med 1 skud ad gangen indtil pointforskel foreligger.
Finalerne, samt omskydning bliver skudt med 1/10 markering.
(Telefon under stævnet: Anna Marie 26 94 42 39).
Tilmelding: Sendes til Anna Marie Friis
Vinumvej 32, 6780 Skærbæk
Tlf. 26 94 42 39 mail: amafriis@hotmail.com
Af hensyn til præmiebestilling beder vi om tilmelding senest Torsdag, den 21. februar 2019.
Tilmeldinger bedes påført skyttenummer. ( nye skytter: Husk opret dem før stævnet)
Skydetider:

Tildeles i den rækkefølge, tilmeldingerne indgår.

NB: Telefonisk reservation af baner kan kun accepteres, såfremt en navneliste foreligger senest den 21. februar 2019.

Pokaler vundet ved Sønderjydsk mesterskab 15m. stævnet 2018 bedes afleveret til stævneledelsen:
Kredspokal: Børn/Junior: Vojens – Stilling: Grænseegnen – Sønderjydsk Mester: Jørn Chr. Krogh Nordals
Johan Christiansen Riffeludvalget
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Klassificering af handicapskytter
Børneskytter:
Skytterne indgår i de klasser, hvor de hører hjemme aldersmæssigt.
Sidder skytten i kørestol og ikke kan få albuerne på bordet, er det tilladt
at lave en opbygning på kørestolen, så albuerne kan hvile der.
Juniorer:
Skytterne skal skyde efter programmet i skyttebogen, stående med anlæg. Sidder skytten i kørestol, fjernes armlænene, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og støtten sættes helt ud til bordkanten. Albuerne må ikke støttes fra kørestolen.
ÅKL. og seniorer:
Reglerne for juniorer gælder også her. Skytten kan desuden vælge at
skyde på albuerne og med remstøtte.
Stilling: (Klasse 1, 2, 3, og UNG).
Skytterne indgår i de klasser, hvor de hører hjemme efter skydefærdighed. Sidder skytten i kørestol, fjernes armlænene, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og skytten sidder skydende frit.
Fri: (Skytter, der skyder med anlæg).
I denne klasse optages skytter, som ikke indgår i ovennævnte. Skytten
kan stå med anlæg eller sidde i kørestol og skyde med anlæg.

Side 2

