
Luleå Pistolklubb inbjuder till Tjuvjakten Magnumfält
söndag 15 augusti 2021.

Kretsmästerskap i M6 och M7

Plats Knöppelåsens pistolskyttebana, Luleå.

Tider Första patrull går ut ca 09.00 och sista patrull senast ca kl
15.00.
I enlighet med förbundets tillfälliga tillstånd/rekommendation
kommer ingen vapenkontroll att genomföras.

Omfattning Åtta stationer om sex skott. Max tre starter per skytt. Förvänta
dig inte att få din första start efter ca 10.30 om du har mer än
en start.
Mål som inte förekommer i skjuthandboken kan förekomma.
Poängräkning på handsupstation kan förekomma.

Vapengrupper M1 - M8. Kretsmästerskap i M6 och M7.

Regler Tävlingen genomförs enligt SPSFs regler, förutom att
särskjutning om kretsmedaljer inte sker. Kretsmedaljörerna
utses i stället efter normala särskiljningsregler.

Avgift 60 kr per start till swish 123 281 23 94 märkt med “Startavgift”.
Annars är jämna pengar högt uppskattade!

Priser Inga hederspriser delas ut, men en tredjedel av intäkterna
lottas ut bland deltagarna. Kretsmedaljer delas ut av
kretsstyrelsen.

Servering Självservering av dricka och vatten utomhus eller under tak i
paviljongen om det regnar. Tag med egen förtäring om du så
önskar.

Information Bo Löfroth, 070-330 12 86, bo.lofroth@gmail.com

Föranmälan Skall ske senast onsdag 11 augusti kl 18.00 till:
Formulär för anmälan på Luleå pistolklubbs hemsida

Eller i nödfall till Bo Löfroth, 070-330 12 86,
bo.lofroth@gmail.com

Färdig startlista presenteras fredag 13 augusti på:
Startlista på Luleå pistolklubbs hemsida

Pandemihänsyn
Se nästa sida ...

● Trängsel får inte uppstå
○ Fyra skyttar per patrull

https://www.luleapk.org/
https://www.luleapk.org/


○ Ta inte med några utomstående åskådare
○ Bara tävlande skyttar har tillträde till området
○ Ingen servering erbjuds; skyttarna uppmanas att

ta med egen förtäring
○ Ingen särskjutning sker i kretsmästerskapen
○ Ingen prisutdelning sker efter tävlingen

● Undvik smittspridning
○ Stanna hemma om du är sjuk
○ Handsprit är tillgänglig på tävlingsplatsen
○ Dela inte utrustning med varandra
○ Skyttarna uppmanas att komma till tävlingen så

nära inpå tilldelade starttider som möjligt och
lämna tävlingen då man skjutit klart

○ Klubbstugan är bara öppen för funktionärer
○ Res gärna individuellt till och från tävlingen

Välkomna!


