TORNA HÄLLESTADS PSK BJUDER HÄRMED IN TILL

PRECISIONSTÄVLING
Tjänstevapen A1 & A2
Söndag 2021-11-07
PLATS:

Bollhuset i Lund. Skjutbanan i källaren. Adress är Fasanvägen 2
227 32 Lund. Karta här

OMFATTNING:

Precisionsskjutning omfattande provserie plus 6 tävlingsserier. 5 minuters
skjuttid per serie.

TÄVLINGSBESTÄMMER:

Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok.

KLASSINDELNING:

En öppen klass för alla startande i vapengrupp A1 och en öppen klass för
alla startande i vapengrupp A2.

VAPEN:

Av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen tillhörande Vpg A1 &
A2 enligt SHB F.4.1.1 & F.4.1.2.

VAPENKONTROLL:

Utföres på tilldelad skjutplats precis före start.

ANMÄLAN:

Föranmälan till Ordforande@thpsk.se senast torsdag 2021-11-04 kl.
24:00. Efteranmälan i mån av plats.
Skjutlag 1 - 16:00
Skjutlag 2 - 17:00
Skjutlag 3 - 18:00
Skjutlag 4 - 19:00

STARTAVGIFT:

125 kr/start. Betalas via Swish (0733 32 04 66) i samband med bekräftad
anmälan. Betalning på plats endast i undantagsfall.

TÄVLINGSANSVARIG:

Magnus Persson

TÄVLINGSSEKRETERARE:

Magnus Persson 0733 32 04 66

SERVERING:

Nej

ÖVRIGT:

-

Ammunition m. 39B får ej användas
Läs informationen om anpassningar med anledning av COVID19
*Hederspris lottas ut i varje skjutlag

TÄVLINGSANPASSNINGAR MED ANLEDNING AV

COVID19

Vänligen följ nedan rekommendationer och anpassningar

Allmänt
• En riskanalys genomförs innan tävlingen enligt FHM riktlinjer
• Skyttar med förkylningssymtom (snuva, hosta eller feber) skall avstå tävlingen och stanna hemma
• Skyttar där någon inom familjen har symptom eller testats positiv för COVID-19 skall avstå tävlingen
• Skyttar tillhörande riskgrupper rekommenderas att inte delta
• Skyttar med för samhället kritiska funktioner bör iaktta särskild försiktighet
• Håll avstånd till varandra och respektera andras personliga utrymmen

Ankommande deltagare
Ingång sker genom glasdörren vid uppsatt tid och skjutlaget som består av maximalt 10 personer kan vänta i
umgängeslokalen i anslutning till skjuthallen. Det finns en toalett, handfat med rinnande vatten och vi
rekommenderar att deltagarna tvättar och/eller spritar händerna.

Tävlingens start
När dörren till skjuthallen öppnas är skjutlaget välkommet in och deltagarna intar sina platser.
Förberedelsetiden är 5 minuter.
OBS! Markering OBS! – nya rutiner
Vid kommando MARKERA skall skytten skriva ner sitt eget resultat samt låta tävlingsledaren verifiera
resultatet. Efter godkännande får skytten markera tavlan på vanligt sätt.

Efter tävlingen
Skjutlaget lämnar skjuthallen genom den bakre ståldörren och går ut till höger genom gaveln av byggnaden.
Skjuthallen ventileras kontinuerligt och vädras ut 5 minuter mellan skjutlagen. Då tillgång till rinnande vatten ej
finns vi utgången rekommenderar vi att även sprita händerna på vägen ut.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

