INBJUDAN SVENSKA
VETERANMÄSTERSKAPEN
SPORTSKYTTE PISTOL
2015-08-20--23
På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet, pistolsektionen inbjuder Upsala Sportskytteklubb och
Uppsalapolisens Pistolskytteklubb till årets veteranmästerskap.
Tävlingarna genomförs parallellt med SM sportskytte pistol 25 o 50 m (separat inbjudan).
För den som skall delta i både SM och Veteranmästerskapet skall anmälan göras till respektive tävling
separat.
Plats:

Faxans skyttecentrum avfart från väg 600 norr Uppsala för 25 och 50 m grenarna.

https://maps.google.com/maps?q=59.9080,+17.6246
Kvarngärdesskolan, Thunmansgatan 47 Uppsala för luftpistol.

http://maps.google.com/maps?q=59.867939,17.651253
Anmälan:

Med fördel via Skyttesportförbundets tävlingskalender eller Föreningsvis med
anmälningslista som skickas till upsala.sportskytte@tele2.se senast den 19 juli
2015.
Startlistor och resultatlistor kommer att publiceras på vår hemsida www.usk.se
samt www.skyttesport.se.

Startavgifter:

Individuellt 100 kr / start. Lag avgift 100 kr / lag.
Avgifterna inbetalas till Uppsalapolisens Pistolskytteklubb plusgiro 385605-1
samtidigt med anmälan.

Program:

Torsdag 20/8
Snabbpistol cal.22 lr

Fredag 21/8
Fripistol, grovpistol och sportpistol damer

Lördag 22/8
Sportpistol herrar och luftpistol.

Söndag 23/8
Standardpistol och luftpistol.

Inga finaler.
Luftpistol tävlingen kommer att genomföras under en eller två dagar beroende på
antalet anmälningar.
Klassindelning:

Damer och herrar födda 1970 eller tidigare, tävlar i klasser med 5 års intervall från
H45, H50 och uppåt. Damklasser i grenarna luft- sport- och standardpistol i
klasserna D45, D50 och uppåt.

Lagtävlingar:

Lagtävling i respektive gren med 2 deltagare i varje lag.
Åldersklasser för lag är 45, 55 och 65. Laget placeras i den åldersklass som den
yngste lagmedlemmen tillhör. Damer och herrar kan tävla i samma lag.

Jury:

Meddelas på tävlingsdagen.

Priser:

Medaljutdelning sker vid slutet av respektive tävlingsdag i Faxan. Inga
hederspriser.

Upplysningar:

Bertil Olsson 018-429360 eller 070-5421568. Tävlingsdagarna 070-5421568.

Servering:

Frukost, lunch och kaffe kommer att finnas i Faxan.
På luftskyttebanan finns ingen servering.

Boende:

Några platser finns i Faxan.
Vi föreslår:
Hotell Uppsala, Kungsgatan 27 753 21 Uppsala
Scandic Nord www.scandichotels.se. Bokning med sportkort kod D359112174.
Scandic Uplandia www.scandichotels.se. Bokning med sportkort kod D359112174.

Övrigt:

Lördag 2015-08-22 efter prisutdelning arrangerar vi GRILLFEST för deltagare /
gäster och våra funktionärer i Faxan. Anmälan till detta kan göras senast fredag
2015-08-21 kl 16.00

Publicering:

Startlistor och resultatlistor kommer att publiceras på vår hemsida www.usk.se
samt www.skyttesport.se
Resultatlistor till deltagande klubbar och föreningar sker genom e-post till
respektive kontaktperson.

Upsala sportskytteklubb och Uppsalapolisens Pistolskytteklubb
hälsar alla varmt välkomna!

