Komplettering SM 300m Nationellt 2020
Tävlingsdatum 20-08-29
Tävlingen genomföres på distans.
SM 300m genomföres på distans i år, vi uppmanar att flera föreningar kan träffas och skjuta
på samma plats (tänk på maxantalet 50personer).
Tävlingen startar kl 9 med första liggandelagets grundomgång, Grund och mellanomgång
skall vara klara och inrapporterade senast kl 1130.
Finaler startar kl 12 med veteraner därefter med seniorer.
Grundomgång ställning startar kl 14. Grund och mellanomgång skall vara klara och
inrapporterade senast kl 16
Finaler startar kl 17 med veteraner därefter seniorer.
Rapportering av tävlingsresultat skall ske i direkt anslutning till att skjutlaget har avslutat sin
skjutning.
Rapportering sker via epost till smbana2020@gmail.com alternativt sms till 0706174196.
De skjutbanor som har möjlighet uppmanas att koppla upp dessa på internet.
Startavgiften reduceras till 100kr per start och lag.
SM-medaljer skickas till respektive skytt efter avslutad tävling.
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 17/8.
I anmälan skall det framgå var skjutningen genomföres och vem som ansvarar för
rapporteringen samt telefonnummer och e-post adress.
Använd blanketten som finns i ordinarie inbjudan.

Välkomna att deltaga i ett annorlunda SM 2020
Roger Strandh

NATIONELLT SM 300 M
ÖPPEN & VETERANER
GEVÄR 6,5
29-30 AUGUSTI 2020
Mariestads skyttegille hälsar alla välkomna till en härlig skyttehelg på
Mariestads skyttecentrum vid sjön Ymsen!!

På uppdrag av Svenska skyttesportförbundets gevärssektion har Mariestads skyttegille fått
förtroendet att arrangera SM i banskytte gevär 300 m. Tävlingarna genomförs på Mariestads
Skyttecentrum vid sjön Ymsen i Mariestad den 29-30 augusti 2020.
Tävlingarna skjuts på Megalink

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Kassör:
Sekretariatansvarig:
Vapenkontroll
Servering:

Roger Strandh
Tobias Hillqvist
Malin Lidholm
Jouko Kuokkanen
Christer Hällsås
Per Strandh
Ann-Sofie Fernström

Anmälan
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis före den 1 augusti genom att
e-posta anmälningsblanketten till smbana2020@gmail.com eller skicka per post till
Mariestads skyttegille c/o Roger Strandh, Spolvägen 19, 542 73 MARIESTAD.

Avgifter
Individuellt:
Föreningslag:
Förbundslag:

250 kr
250 kr
300 kr

Individuell efteranmälan t.o.m. den 16 augusti kan ske i mån av plats för 500 kr/start.
Startavgifter sätts in i samband med anmälan på Mariestads skyttegilles pg 54 10 69-1.
Märk betalningen med ”SM bana 2020 + föreningsnamn”.

Licens
Tävlingslicens är obligatorisk för deltagande skyttar.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start.
Stickprovskontroll kommer att ske i varje skjutlag och samtliga finalskyttar kommer att få
genomgå kontroll.
Fredag
Lördag
Söndag

17.00 – 20.00
07.00 – 19.00
07.00 – sista start för dagen

Inskjutning och vapenförvaring
Det finns inga möjligheter till inskjutning eller vapenförvaring.

Lunch
Vi kommer att servera lunch som går att förbeställa till båda tävlingsdagarna för
90 kr/person. Lunch förbeställs på anmälningsblanketten och betalning sätts in på
pg 54 10 69-1 i samband med anmälan.
Lördag:
Söndag:

Köttbullar, mos, lingon och måltidsdryck
Pytt i panna, ägg, rödbetor och måltidsdryck

Förbeställda lunchkuponger finns att avhämta vid sekretariatet vid ankomstanmälan.

Servering
Vårt café kommer att hålla öppet båda dagarna där gillets populära våfflor kommer att
serveras och utöver det kommer det även finnas kaffe, dricka, korv, smörgås, glass, kakor
och godis till försäljning.

Startlistor
Deltagarförteckning och skjutlagslistor publiceras senast den 17 augusti på hemsidorna
indta.se och lituslarm.se/tavlingar

Resultat
Resultat anslås löpande vid skjutbanan.
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras på indta.se och lituslarm.se/tavlingar
För livevisning se lituslarm.se/tavlingar
Förfrågan och information
Tävlingsledare:
Bitr. tävlingsledare:

Roger Strandh
Tobias Hillqvist

e-post:
hemsida:

smbana2020@gmail.com
lituslarm.se/tavlingar

0706-174196
0705-330323

Tävlingsplats

MARIESTADS SKYTTECENTRUM

Från E20 – Väg 202 mot Töreboda ca 1 mil
GPS Koordinater:
WGS84 g/m

N 58° 42 21
E 13° 58 43

WGS84 dec

58. 7059
13. 9786

Förslag på boende:
Hotell Aqva
Viktoriagatan 15
tfn: 0501-195 15
www.aqva.se
För rabatterat pris uppge: SkyttSM2020

Hotell Wictoria
Drottninggatan 7
tfn: 0501-139 05
www.hotelwictoria.se
För rabatterat pris uppge: SkyttSM2020

Hotell Vänerport
Hamngatan 32
tfn: 0501-771 11
www.hotelvanerport.se
För rabatterat pris uppge: SkyttSM2020

Hotell Waterside
Vandrarhem
Oxvägen 5
tfn: 073-3130685
www.watersidemariestad.se
För rabatterat pris uppge: SkyttSM2020

Ekuddens Camping Mariestad
www.ekuddenscamping.se

tfn: 0501 –10637

GDPR: I samband med anmälan samtycks till att namn och förening publiceras i startlistor och resultatlistor
samt att foton från tävlingsdagarna publiceras på hemsida och sociala medier.

Sponsorer:

Tävlingsschema Lördag 29/8.
Svenskt mästerskap – Gevär liggande
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuts efter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter
särskiljning enligt regelboken. Finalerna skjuts med A och B final.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär liggande
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskapsprogram
enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett Mästerskap. Till final går de
20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Förbundslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas som lagresultat. Öppet
för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i förbundslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (kortare skjuttid). Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Förbundslagtävling Veteraner
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat. Öppet för
alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Föreningslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat. Öppet
för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i föreningslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (kortare skjuttid). Förening får ställa upp med obegränsat antal lag.
Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Föreningslagstävling veteraner
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat.
Förening får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Finalprogram
Finalerna skjuts med A och B final.

Tävlingsschema söndag 30/8
Svenskt mästerskap – Gevär ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuts efter mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt
regelboken.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskapsprogram
enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett Mästerskap. Till final går de
20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Förbundslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas som lagresultat. Öppet
för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i förbundslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (ställningar och kortare skjuttid liggande). Skytt kan endast ingå i ett
förbundslag.

Förbundslagtävling Veteraner
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat. Öppet för
alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.

Föreningslagstävling Öppen klass
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat. Öppet
för alla skyttar, veteranskytt som vill ingå i föreningslag öppen klass skall skjuta enligt
prestationsklass (ställningar och kortare skjuttid liggande). Förening får ställa upp med
obegränsat antal lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Föreningslagstävling veteraner
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat.
Förening får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag.

Finalprogram
Finalerna skjuts med A och B final.

Anmälningsblankett till Nationellt SM i Banskytte 2020
OBS! Anmälan skall vara oss tillhanda senast lördag den 1 augusti 2020
Anmälningsblankett e-postas till smbana2020@gmail.com eller postas till
Mariestads skyttegille c/o Roger Strandh, Spolvägen 19, 542 73 MARIESTAD.
Namn

Öppen/
Veteran

Tävlingslicens nr

ANMÄLAN
Liggande
Ställning

LAGANMÄLAN
Liggande
Ställning

Lunch
Lördag

Söndag

e

Antal individuella starter

_______

á 250 kr = ________ kr

Antal föreningslag

_______

á 250 kr = ________ kr

Antal luncher

_______

á 90 kr = ________ kr

Betalning insättes på Mariestads Skyttegilles pg nr 541069-1
Märk med ”SM och föreningens namn”

Summa avgifter:

_______________ kr

Förening:

_________________________________________

Kontaktperson: _________________________________________

Telefon:

________________________________________

E-post:

________________________________________

Skicka även en kopia av anmälningsblanketten till ditt distrikt

