På eget inititiv och med corona anpassat
specialupplägg inbjuder Lunds Pistolklubb till

KLUBBFÄLTSKJUTNING
LÖR-SÖN 10:e-11:e OKTOBER 2020

PLATS: Ådalen kring Trollenäs slott ca. 4 km nordväst om Eslöv. Skyltat till parkering
och TC från infarten till slottet. GPS: 55°51'57.9"N 13°14'40.8"E
OMFATTNING: Fältskjutning omfattande 8 stationer med 6 skott på varje station.
Vi skjuter vapengrupp C eller B på lördagen och A eller R på söndagen!
RÄTT ATT DELTAGA: Skyttar med pistolskyttekort från föreningar i M- och L-kretsen.
SPECIELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER: Hela tävlingupplägget är corona anpassat,
utan stationspersonal och skyttarna går ut i dubbla 4 eller 5-mannapatruller där den första
patrullen skjuter och den andra sköter stationen och vice versa. Det kommer att ﬁnnas
enstaka kontrollanter ute i banan för att säkerställa fältbanans funktion samt att allt
ﬂyter på och fungerar. MAX en vapengrupp per dag och efter avslutad skjutning skall alla
deltagare åka hem för att undvika att vi får för mycket folk på tävlingsområdet samtidigt.
VAPEN: Av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen.
KLASSINDELNING: Vapengrupp C: 3, 2, 1, Dam 3, Dam 2, Dam 1, Vet Ä och Vet Y
samt Junior. Vapengrupp A, B och R: 3, 2 och 1. Ny Klass OptR alla vapengrupper
A, B, C, och R har samma förutsättningar. Klass för Vy och Vä ska anges i anmälan
LAGTÄVLING: Ingen lagtävling.
VAPENKONTROLL: Stickprov kan komma att genomföras under tävlingsdagarna.
ANMÄLAN: Föranmälan görs senast den 2 oktober till tavling@lundspk.se och betalning
skall samtidigt ske till Lunds PKs plusgiro 434597-1. Inbetalade anmälningsavgifter
återbetalas ej. Pistolskyttekort skall vid uppmaning kunna uppvisas. OBS 1; om det skulle
bli ﬂer anmälda per dag än vad som går att planera in på ett säkert sätt så tillämpas
“först till kvarn” principen utan undantag. 2; INGA STANDARDPOÄNG DELAS UT, vi
tävlar om äran, prispengarna eller för att vi helt enkelt saknar en riktigt fälttävling!!!!!
STARTAVGIFT: 120 kr/start. Pengapriser utgår till bästa 1/4 del i varje klass, ange swish
nummer vid anmälan så swishar vi ut priserna efter att tävlingen är avslutad och
resultatet faställt. Om någon saknar swish meddela det så hittar vi alternativ lösning.
TÄVLINGSLEDARE: Jonas Ezzi 073-3916900, Vice TL: Stefan Persson 073-3771376.
BANLÄGGARE: Jonas Ezzi, Göran Öberg, Anders Engström, Stefan Persson.
SERVERING: Servering kommer tyvärr INTE att ﬁnnas med anledning av corona.
ÖVRIGT: Patrullstigen är ca 3 km lång och stövlar/höga kängor rekommenderas. Anmälan till
tävling innebär medgivande till att resultatlista anslås samt publiceras i samtliga media.
Vapen skall bäras i hölster eller väska!
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