SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER
TILL

Grand Prix tävling
2019
Med utgångspunkt i ISSF-reglementet.

Deltävlingar:
50m:
7-9 Juni: Gullabo
15-16 Juni: Eskilstuna
25-28 Juli: Västerås (SM)
10-11 Augusti: Gimo

300m:
10-12 Maj: Ekebyboda
25-26 Maj: Gimo
15-16 Juni: Eskilstuna
2-4 Augusti: Mariestad

Sektionen har jobbat för att uppfylla de datum som lags
ut tidigare. Vissa ändringar har dock skett pga
arrangörsbrist. På 50 meter har även en deltävling ställts
in. Finns det dock en arrangör där ute som vill ta
tävlingen, hör gärna av er!

Tävlingarnas omfattning
50m:
Dam 3x40
Dam 60-ligg
Herr 3x40
Herr 60-ligg
Junior 3x40
Junior 60-ligg
För samtliga klasser har skytten 15 minuters kombinerad förberedelse- och provskottstid.
Skytten har tillgång till banan 30 minuter innan start.
Skjuttider:
3x40: 2h 45min
60-ligg: 50 min
300m:
60-ligg (skjuts könsintegrerat)
3x40 (skjuts könsintegrerat)
Standardgevär 3x20 (enbart herrar)
För samtliga klasser har skytten 15 minuters kombinerad förberedelse- och provskottstid.
Skytten har tillgång till banan 30 minuter innan start.
Skjuttider:
3x40: 3h
60-ligg: 1h
3x20: 2h
Vissa variationer kan förekomma för att det ska vara anpassat till arrangörens banor. Därav
gäller arrangörens inbjudan före denna inbjudan.

GP-serien
I sista deltävlingen kommer pris delas ut från sektionen till de främsta i varje klass. Där räknas de tre
bästa av maximalt fyra grundomgångar ihop när det gäller 300meter, och de tre bästa av maximalt fyra
omgångar när det gäller 50m, och högst totalresultat vinner. Vinster blir i form av presentkort från
Gevärssektionen. Särskiljning på enskilt högsta resultat.

EM-uttagning
Vissa GP-tävlingar ligger som grund för uttagningen till EM. Mer information kommer ut på hemsidan
inom kort.

Utrustning
Enligt gällande regelbok. Se ISSF:s reglemente. Regelboken går att hitta via
Gevärssektionens hemsida.
Tävlingslicens
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via din förenings administratör, att
licens är registrerad.
Kontaktperson hos Gevärssektionen:
Agnes Svedberg
agnes.svedberg@outlook.com, 0768 402 492
Tar gärna emot frågor kring det övergripande upplägget. För frågor och mer information om
respektive tävling hänvisas till arrangörernas egna inbjudningar.

Väl mött!

