GRIMSTA CUP 2022
6 deltävlingar för dig, med grönt kort, oavsett förening, finns på Stockholmskretsens program.
Vid din första deltävling väljer du kort löpslinga 6 varv x 600m eller
lång löpslinga 6 varv x 1.000m. Ditt val av distans gäller för dig alla 6 tävlingarna.
ANMÄLAN : föranmälan eller anmälan på plats.
Avgift 40 kr.
START:
Gemensam start kl 9.15 kl 10.15 och ev kl 11.15.
gemensam
max 15 startar samtidigt, inskjutning möjlig från kl 09.00
Utrustning: vapen kal 22, bärs oladdat, proppat, förvaras dolt, magasin, 30 ptr
Invägning:
nej
Stn 1 - 3 - 5 Skjuter du på pappmål , egen siffra ( 5 skott mot varje papp av dina tre.)
EJ stödhand
( ålder 65+ stödhand tillåten )
Stn 2 - 4 - 6 Skjuter du på ledigt fallmål, antal träff meddelas av dig efter målgång
Stödhand tillåten
Endast på din skjutplats får du hantera vapen, magasin, patroner.
Efter varje skytte , i säker skjutriktningen, skall vapnet vara tomt, proppat,
utan magasin, hölstrat / nedplockat, innan du lämnar skjutplatsen.
Patroner får inte tappas utmed löpslingan. Om det händer, stanna o plocka upp.

EFTER MÅLGÅNG
Kontroll av vapen o magasin, säkert handhavande
Tala om hur många träff du hade på dina 3 skjutningar mot fallmålen
Tävlingsansvarig markerar pappmål, träff markeras med färgpenna vid hålet.
Träff klistras inte.
( då kan skytt i efterhand se sina träffar )
FIKA
OFFICIELLT

RESULTAT : Löptid + antal bom á 1 min = Totaltid.

Inofficiellt resultat: ev personligt tillägg/avdrag, utgör underlag för prisutdelningen.
Grimsta cup är förutom en individuell tävling en "trivseltävling".
Därför väljer du gå/ löpslinga efter eget önskemål. ( max löptid 55 min )
Tävlingsledningen kan ge deltagare, efter 2 lopp, personligt tidsavdrag/tillägg .
Anledning: hög ålder, spänning, uppmuntran, löpare/skytt "hamnat" i fel grupp.
De som deltagit minst 3 gånger är med på prisutdelningen.
Alla poäng insamlade på 3-5 tävlingar utgör deltagares totala poäng.
Lotter efter antal poäng delas ut och lottdragning avgör turordning till prisbordet.

Efter deltävling 6 är det prisutdelning och tårta för alla.
Tävlingsledare: Sune Söderström 072-7100053 sunekrutgubbe@gmail.com

