TÄVLINGSDIREKTIV (preliminära)
I tävlingen följes SAHL:s tävlingsregler.
Tävlingsledare: Pekka Kangasharju
Tävlingssekreterare: Leif Haajanen
Resultatservice: Leif Haajanen
Skyttechef: Krister Grönholm
Banchef: Wilhelm von Frenckell
Info: Dan Öhman
Tävlingsjury: Utses vid behov.
Plats
Ingå skjutbana, Skjutbanevägen 24-26
Tävlingskansliet
Tävlingskansliet finns vid Start/Mål
Tidtabell
Söndag 26.7
10:00-10:45 Inskjutning
11:00 Första start för sprintdistansen
ca 13:00 Prisutdelningen börjar
Service
WC, buffé och omklädning i servicebyggnaden (luftgevärsbanan). Ingen dusch.
Parkering
Parkering vid skjutbanan. Reservparkering vid hagelgevärsbanan (till höger).
Tävlingsnummer
Tävlingsnummer avhämtas från kansliet. Tävlingsnumren samlas in efter tävling. För
borttappad nummerlapp debiteras 50€.
Löprutter
Löprutterna är inritade på modellkartan. Löpsträckorna är 0.1km, 0.7km och 1.2km.

Rutterna är utmärkta i terrängen med pilar och skyltar och löpes medsols. Håll till vänster
då man möts. Den tävlande är själv ansvarig för att löpa den rätta rutten.
Vapenkontroll
Vapenkontrollen sker i skyttehallen 09:30-10:30.
Inskjutning
Inskjutningen sker på papptavlor föreningsvis enligt följande:
Halikon Hakoniskat (14 deltagare), bana 1-4
Österby Sportklubb (5 deltagare), bana 5-6
Larsmo IF (2 deltagare), bana 7
Sibbo Skyttegille (2 deltagare), bana 8
Kauhajoen Karhu (1 deltagare), bana 9
Vörå IF (1 deltagare), bana 9
IF Fyren (1 deltagare), bana 9
Ingå IF (19 deltagare), bana 10-15
Tävlande bör ha på sig sin nummerlapp under inskjutningen och varje tävlande har en
prick till förfogande. Efter inskjutningen lämnas vapnet i vapenställningen (fri placering).
Funktion på skjutplatsen, klasser H/D 11, 13
Man får använda eget stödunderlag och ha geväret på skjutplatsen, samt ha personlig
assistent. Skjutplatsen bestäms enligt startnumrets sista siffra.
Funktion på skjutplatsen, alla andra klasser
När man kommer till skjutplatsen tar man vapnet från vapenställningen och bär det till
skjutplatsen så att man håller i pipan, pipan pekar uppåt och låset är öppet. Skjutplatserna
1-8 är liggande tavlor och skjutplatserna 9-15 är stående tavlor. Man får själv välja tavla.
Ifall det inte finns lediga skjutplatser för den skjutställning som är i turen skall men be
funktionärerna att ställa tillfälligt om en ledig skjutplats. Efter skjutningen för man vapnet
tillbaka till vapenställningen på samma sätt som när man kom till skjutplatsen.
Avbryta tävlingen
Ifall man avbryter tävlingen bör man anmäla detta i tävlingskansliet.
Protest
Protesttiden är 15 minuter efter att de preliminära resultaten har publicerats på
anslagstavlan. Protestavgiften är 20€.

Prisutdelning
Prisutdelning så fort som möjligt efter att resultaten är klara vid prispallen. Medaljer till 3
bästa.
Tävlingsdistanser
Sprintdistans söndag 26.7 2020
Straffvarv 70m
M11, N11 1.5 km (0.7+0.7+0,1km L,L)
M13, N13 2.1 km (0,7+0,7+0,7km L,L)
M15, N15 3.1 km (1,2+1,2+0,7km L,L)
N17, M17, N19, M19, N22, N, 3.1 km (1,2+1,2+0,7km L,S)
N35, N40, M40, N45, M45, N50, M50, N55, M55 3.1 km (1,2+1,2+0,7km L,S)
N60, M60, N65, M65, N70, M70, M75, M80 3.1 km (1,2+1,2+0,7km L,S)
M22, M, M35 3.6 km (1,2+1,2+1,2km L,S)

