Samlagsmesterskap Bane og Stang/Felthurtig
TROMS 2020
Storfjord skytterlag ønsker velkommen til samlagsmesterskap på Brenna
skytesenter den 22-23.8.2020

Program:
Bane: Det skytes innledende skytinger og finaler etter samlagets statutter. (DFS
program)
10 skiver Megalink på 100 meter og 9 skiver Megalink på 200 meter.
Stang og Felthurtig:
Innledende skyting skytes i henhold til skytterboka kap. 11.140 og 11.150
De 10 beste går til finale. (Se statutter for samlaget)
Lagskytinger:
100 m R/ER/J:
I lagskyting deltar 2 forhåndspåmeldte skyttere. Det skal være en R/ER og en J.
Om lag ikke har J kan en ER skyte J program. Se skytterboka kap. 11.162.
Rangering etter kap. 10.410. Medalje i hht. samlagets statutter.

100 m Veteraner:
I lagskytingen deltar to forhåndspåmeldte skyttere. Det skal være en V55/2 og
en V65/73. Viser til skytterboka kap. 11.163. Rangering etter kap. 10.410.
Medaljer etter samlagets statutter.
200 m kl 3-5
I lagskytingen deltar to forhåndspåmeldte skyttere. Program etter skytterboka
kap. 11.161. Rangering etter skytterboka kap. 10.410. Premiering etter
samlagets statutter.
Skytterlag kan stille med inntil to lag i lagskytingene.
Frist for påmelding av lag er innen 22.8.2020 kl 1500.

Program:
Innledende bane skyting: Lørdag 22.8.20 fra kl 0900 til kl 1545
Innledende Stang og Felthurtig: Lørdag 22.8.20 kl 0900 til kl 1500
Finale Stang og Felthurtig: Lørdag 22.8.20 kl 1700
Lagskyting: Søndag 23.8.20 kl 0900- kl 1130
Finale bane: Lag 1 kl 1215: R/ER og kl 1
Lag 2 kl 1245: J/EJ og kl 2
Lag 3 kl 1315: V65 og V55
Lag 4 kl 1345: V73 og 3-5
Programmet kan få små forandringer.

Priser: Ihht samlagets bestemmelser.
Påmelding åpner 03.08.20 på dfs.no

Vedrørende koronasituasjonen, følger vi pålagte regler som er å finne på dfs.no
Viktige momenter er avstand, vask av hender, bruke eget underlag og skifte
ved bilen. Området vil være merket hvordan skyttere tar seg fram til og fra
standplass.
Følg med i sosiale medier og hjemmesider om det skulle komme forandringer
vdr. koronasituasjonen.

Kiosk vil være åpen.

Stevneleder: Jonn Arne Iversen 92254666 og Atle Aronsen 91646687
Resultatansvarlig og påmelding: Atle Aronsen 91646687

Storfjord skytterlag ønsker velkommen til Samlagsmesterskap bane 2020

