Kalix Pistolskyttar inbjuder till

Hands-up fält
Söndagen den 1:a juli 2018
Plats: Vithedens skjutbanor 5 km norr om Kalix mot Vitvattnet.
Vägvisning kommer att finnas från E4
Tider: Tävlingen startar 09:00, vapenkontroll från 08:30.Sista patrull senast 15:00
Vapengrupper: M1 –M8*(utförligare information på nästa sida)
Genomförande: Magnumtävling bestående av 8st. hands-up stationer. Andra mål än
de som finns i skjuthandboken kan förekomma. OBS! Inga standardmedaljer utdelas.
Startavgift: 80 kr per start
Priser: Pokaler till de tre bästa skyttarna i respektive vapengrupp.
Ej uttagna priser tillfaller arrangören. Prisutdelning direkt efter avslutad skjutning.
Servering: Enklare förtäring finns att tillgå.
Information: Dariusz Rymuszka 070-361 60 25, darekrym@yahoo.com
Välkomna till Kalix önskar Kalix Pistolskyttar!

E.6.3.1 Hands-Up station
När ”10 sekunder kvar” kommenderas, skall skytten stå upp och båda
händerna skall vidröra huvudet. Vapnet skall vara laddat. Revolver får ha
trumman infälld, men hanen får inte vara spänd. Pistol skall ha slutstycket i
framfört läge med spänd hane, men någon patron får inte finnas i
patronläget. Vapnet får läggas på patronask av normalstorlek.
Vid kommando ”Eld” böjer sig skytten ner, hämtar vapnet, slutför laddningen
och påbörjar skjutningen.
Endast 1 varv med samma vapen & kaliber.
Ex. 9mm pistol kan endast deltaga i M6
Revolver i kaliber .357 DA (M4) kan deltaga även i M8 om man då skjuter med .38
spl ammunition
.357 ammunition kan användas minst 2 varv om man använder en DA respektive
SA revolver på vardera varv.

Grovkalibriga pistoler och revolvrar.
Vapengruppen är indelad i följande 8 undergrupper:
Vapengrupp M1
Single Action Revolver kaliber .41-.44 Magnum.
Vapengrupp M2
Double Action Revolver kaliber .41-.44 Magnum.
Vapengrupp M3
Single Action Revolver kaliber .357 Magnum.
Vapengrupp M4
Double Action Revolver kaliber .357 Magnum.
Vapengrupp M5*
Frigrupp Pistol och Revolver kaliber min. 9 mm – max. .455
Vapengrupp M6
Pistol kaliber min 9 mm – max .455.
Vapengrupp M7**
Revolver .357 – .44 Magnum, max piplängd 165 mm (6,5 tum). Omodifierat
standard- vapen, förutom att kolven får modifieras/bytas och trycket trimmas.
Vapengrupp M8
Revolver .38 Special, .38-.40, .44-.40. .44 Special, .45 ACP och .45 Colt.
*kikare skall vara monterad på vapnet.
**Öppna riktmedel annat än original får användas ex. LPA, Bowen, Wilson osv. Optiska eller
ljusförstärkande riktmedel ej tillåtna (tritium, rödpunkt, reflex)

