Stockholmspolisens SF har på uppdrag av
Svenska Skyttesportförbundets pistolsektion
glädjen att inbjuda er till:

SM PISTOL 25 OCH 50 METER
18 – 21 AUGUSTI 2022

Tid

18 – 21 augusti 2022

Plats

Grimsta Skjutbana, Stockholm

Anmälan

Via SvSF tävlingskalender senast söndagen den 24 juli 2022.
Laganmälan per epost till anmalan@spolskytte.se. Startlistor läggs upp i
SvSF:s tävlingskalender senast två veckor före första tävlingsdag.

Startavgift

Individuell start: seniorer 300 kr juniorer 200 kr
Lagstart: 250 kr.
Avgifterna inbetalas till Stockholmspolisens Skytteförenings
pg 19 14 14-2 i samband med anmälan.

Upplysningar

Patrik Johansson, tfn 070-239 34 41
Eller per e-post: sport@spolskytte.se
Tävlingsdagarna - Grimsta skjutbana tfn 08-87 06 40.

Servering

Under tävlingsdagarna finns servering som vanligt i Grimstastugan.

Program

Torsdag 18 augusti
Fripistol herrar och herrjuniorer
Snabbpistol herrar och herrjuniorer
Finaler snabbpistol herrar och herrjuniorer
Fredag 19 augusti
Sportpistol herrar
Lördag 20 augusti
Grovpistol herrar
Sportpistol damer, damjuniorer och herrjuniorer (y/Ä)
Finaler sportpistol damer och damjuniorer (Y/Ä)
Söndag 21 augusti
Standardpistol herrar, damer och juniorer

Klassindelning

Enligt SvSF regler, se tävlings-PM på förbundets hemsida.

Målmateriel

Elektroniska tavlor (EST) på 50m, papperstavlor på 25m.

Utrustningskontroll

I varje skjutlag tas några skyttar ut för slumpmässig efterkontroll.

Teknisk delegat

Utses av SvSF Pistolsektion.

Tävlingsjury

Utses av tävlingsledningen i samråd med den tekniske delegaten.

Priser

Prisutdelning sker i omedelbar anslutning till varje tävlingsdags avslutande.
SM-tecken utdelas enligt SvSF allmänna bestämmelser och SvSF
Pistolsektionens Tävlings PM. Hederspriser/presentkort delas ut till bästa
fjärdedelen enligt klassindelning som framgår av Tävlings-PM. Ej avhämtade
priser återgår till arrangören.

Boende

Begränsad möjlighet till uppställning av husvagn och tält finns (ej el).

Webbpublicering

Start- och resultatlistor kommer att publiceras i SvSF:s tävlingskalender samt
på vår hemsida. Genom sin anmälan medger skytten att hans/hennes namn
och resultat publiceras.
Tävlingslicens erfordras för deltagande vid mästerskapet.
Stockholmspolisens Skf hälsar alla varmt välkomna!
Besök även tävlingens hemsida på www.spolskytte.se/sm2022/

