Inbjudan

JSM/RM
50M & 300M
8 september till 10 september

Västerås
Björksta Uskf, Skultuna Skf
och Västerås Frivilliga SSF
hälsar alla välkomna till
Västerås och Stockkumla Skyttecenter

Välkommen till spännande JSM/RM-tävlingar
i Västerås, Mälardalen
Boende och aktiviteter
För information om boende och aktiviteter i Västerås hänvisar vi till Västerås Tourist Center
Hemsida: http://visitvasteras.se/
Mail: visit@vasteras.se
Telefon: 021-39 01 00
Besöksaddress: Kopparbergsvägen 1 721 87 Västerås

Kul att veta om Västerås
Vet du att…
– Västerås har ett av Sveriges bäst utbyggda cykeltrafiknät sammanlagt cirka 380 km.
– Erik XIV ligger begraven i Domkyrkan. Eftersom sarkofagen var för kort tvingades man att
hugga av hans fötter och lägga dem bredvid.
– Domkyrkotornet är 92 meter högt, Skrapan är 81 meter hög, Stadshustornet är 65 meter
högt och Ottarkontoret är 64 meter högt.
– Västerås har Nordens största insjöhamn.
– Gustav Vasa höll reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen 1544 i Västerås. Två
riksdagar som skapade nya förutsättningar för det framtida Sverige.
– Västeråsgurkan började odlas på 1700-talet i Västerås av en tysk trädgårdsmästare som hette
Bernhard Johan Bohnsack. Västeråsgurkan såldes i hela landet och exporterades även till
Europa.
– Sveriges första gymnasium grundades i Västerås år 1623.
– Sista avrättningen i Västerås skedde 10 december 1900.
– H&M som idag är en koncern med klädbutiker i hela världen och matvarujätten Ica
grundades i Västerås.
– Gryta avfallsstation är Sverigeledande på insamling av matavfall som omvandlas till biogas.
– Det finns två flytande hotell och ett hotell uppe i ett träd i Västerås, Hotell Utter Inn, Ooops
Hotell och Hotell Hackspett. Mikael Genberg heter konstnären som har gjort dem.
– I Västerås finns två världsunika avbildningar av Jesus – en i LEGO och en i pärlor! LegoJesus är
byggd av cirka 30 000 bitar och Leonardo da Vincis världsberömda målning “Den sista
måltiden” är byggd av 450 000 pärlor och avbildar Jesus sista måltid då han instiftade
nattvarden. Tavlan är världens största pärlplatta.

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Filip Andersson, Västerås
Kassör
Torbjörn Hedin, Västerås
Grenledare 300m
Filip Andersson, Västerås
Grenledare 50m
Ragnar Wässman, Björksta
Grenledare korthåll fält
Hans Hägglund, Skultuna
Resultat, elektronik, internet Lars Pettersson, Västerås
Sekretariat
Magnus Frödell, Västmanland
Domar- och juryansvarig
Magnus Frödell, Västmanland
Speaker
Klas Gustafsson
Information finns på hemsidan: http://stockkumlaskytte.se/

Tävlingsinformation
Fredag den 8 september
Lördag den 9 september

Söndag den 10 september

Korthållsfältskjutning, första upprop efter lunch
Gevär 6,5 liggande
Korthåll liggande
Sportskytte 3x10 300m
Gevär 6,5 ställningar
Korthåll ställningar

Tävlingscentrum är Stockkumla skyttecenter ca 10 km utanför Västerås city där samtliga skyttegrenar
genomförs.
GPS Koordinater:
WGS84 GPS-koordinater till skjutbanan:
Lat N 59° 37´ 4” Lon E 16° 23´ 9”
Decimala GPS koordinater:
59.6180, 16.3859
Karta finns som bilaga i slutet.

Anmälan
Anmälan görs via IndTA, www.indta.se. Betalning sker föreningsvis.
Sista anmälningsdag 28 augusti.

Startavgifter
Individuellt
200:-/start
Föreningslag 200:-/lag
Förbundslag
300:-/lag
Avgifterna sätts in på Västerås Frivilliga SSFs bankgiro 611-4987 i samband med anmälan.
Ange ert föreningsnamn vid betalning. Har ni ej betalat anmälningsavgift före tävlingens start så får
ni ej delta i tävlingen.

Elektroniskt markeringssystem – SIUS
Banskyttetävlingarna genomförs på elektroniskt markeringssystem av fabrikat SIUS.
Markeringssystemet är godkänt av Internationella Sportskyttefederationen (ISSF) för internationella
tävlingar och rekord.

Allmänt – genomförande
Samtliga nationella grenar genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.
Sportskytte 3x10 300m genomförs enligt ISSF reglemente för sportskytte med standardgevär. Detta
innebär: 1) Internationell ställning i knästående. 2) Standardgevär <8mm enligt ISSF-regler får
användas. 3) De tre skjutställningarna skjuts i följande ordning: Knä – Ligg – Stå.

Åldersgränser
JSM tävlingen är öppen för skyttar som under året fyller minst 13 år och högst 20 år.
Dvs. skyttar födda 1997-2004.
RM tävlingen är öppen för skyttar som under året fyller minst 21 år och högst 25 år.
Dvs. skyttar födda 1992-1996.

Tävlingslicens
Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga deltagare. Även skyttar under 15 år behöver licens när de
tävlar på SM-nivå.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. Stickprov kommer att genomföras efter
varje skjutlag i banskytte och efter sista skjutstationen i fältskyttet. Samtliga medaljörer efter final
skall genomgå extra vapenkontroll.
Tider för vapenkontroll:
Fredag
09:00 – 18:00
Lör-/Söndag
07:30 – sista upprop
Tillgång till vapentekniker kan inte säkerställas, enklare åtgärd vid vapenkontrollen.

Vapenförvaring
Skytt ansvarar själv för att vapenförvaringen sker enligt gällande regler.

Startlistor
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före tävlingarna. Respektive
förbund kommer då att ges möjligheten till laguttagningar. Anmälan av förbundslagen skall mailas till
info@stockkumlaskytte.se. Alla startlistor kommer även att anslås på Stockkumla skyttecenter under
tävlingsdagarna.

Jury
Anslås under tävlingsdagarna.

Prisutdelning
Varje tävlingsdag avslutas med prisutdelning på skyttecentret.

Välkomstpåsar
På plats på Skyttecentret får alla deltagare en välkomstpåse som finns att hämta i samband med
vapenkontroll. Den innehåller bland annat praktisk information och eventuella lunchbiljetter.

Lunch
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch till lördag och söndag för 80:-/portion. Lunchen serveras
mellan ca kl 11:00 och 14:00. Lunch förbeställs föreningsvis i samband med anmäla genom att maila
antalet portioner per dag till info@stockkumlaskytte.se. Ange eventuella allergier. Förbeställning av
lunch ska ske senast 28 augusti.

Servering
Dagligen kommer det att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, hamburgare, smörgåsar, etc.

Resultat & Livevisning
Resultaten anslås på Stockkumla skyttecenter. De kommer även att publiceras löpande på tävlingens
hemsida. Livevisning sker via Sius Live. Visningslänkar publiceras på hemsidan.

Medaljer, hederspriser, lagtävlingar
Nationellt
RFs medaljer samt arrangörens hederspriser.
Föreningslag
Föranmält 2-mannalag. Sammanslaget resultat från grundomgången räknas som lagresultat. Förening
får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan dock endast ingå i ett föreningslag.
RM-skytt får ej ingå i laget.
Förbundslag
Föranmält lag bestående av max 5 skyttar varav de tre högsta resultaten räknas som lagresultat.
Förbund får endast ställa upp med ett lag. Förbundslag anmäls till info@stockkumlaskytte.se.
RM-skytt får ej ingå i laget.
Sportskytte 300m
Inga lagtävlingar. RFs plaketter och arrangörens hederspriser.
RM skyttar får ej deltaga.

Övrig information
Mer information kommer att löpande finnas på tävlingarnas hemsida.

Förfrågningar
Förfrågningar tas emot via e-post till info@stockkumlaskytte.se eller på tel:
Filip Andersson 073 683 94 49

Tävlingsprogram
Fältskjutning korthåll
Tävlingen genomförs över 7 stationer, som föregås av en inskjutningsstation.

Gevär 6,5 liggande
Grundomgång

Provskott
5 under 3 min

Tävling
4 x 5 ligg

Skjuttid
1,5 min/serie

Final

3 under 2 min

2 x 5 ligg
5 ligg

1,5 min/serie
30 sek/skott

Till final går 20 (JSM) eller 10 (RM) skyttar och lika, dock max 30.

Korthåll liggande
Grundomgång

Provskott
Obegränsat under 6 min

Tävling
20 ligg

Skjuttid
16 min

Final

Obegränsat under 6 min

10 ligg
5 ligg

8 min
30 sek/skott

Till final går 20 (JSM) eller 10 (RM) skyttar och lika, dock max 30.

Gevär 6,5 ställningar
Grundomgång

Provskott
5 under 3 min

Tävling
2 x 5 ligg
5 knä
5 stå

Skjuttid
1,5 min/serie
3 min
5 min

Final

3 under 2 min

5 ligg
5 knä
5 stå

1,5 min
3 min
1 min/skott

Till final går 20 (JSM) eller 10 (RM) skyttar och lika, dock max 30.

Korthåll ställningar
Grundomgång

Provskott
Obegränsat under 6 min

Tävling
10 ligg + 5 stå + 5 knä

Skjuttid
25 min

Final

Obegränsat under 6 min

5 ligg + 5 knä
5 stå

11 min
1 min/skott

Till final går 20 (JSM) eller 10 (RM) skyttar och lika, dock max 30.

Sportskytte 300m
Tävlingen omfattar 3x10 skott i vardera ställning (Knä – Ligg – Stå) på 300m och skjuttiden är 1 timme
och 15 minuter. En kombinerad förberedelse- och provskottstid om 15 minuter före tävlingens start.
Fritt antal provskott vid ställningsbyte. En gemensam skjutklass.

Supermästartävling
I tävlingen ingår JSM gevär 6,5 ställningar och liggande, korthåll ställningar och liggande, samt fält.
Segraren i en disciplin får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Skytt med lägst sammanlagd poäng blir
supermästare. Deltagande i samtliga nämnda grenar är obligatorisk för att kamma hem titeln.
RM skyttar får ej deltaga.

Hitta till Stockkumla Skyttecenter

