INBJUDAN 2018-2019
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Härmed inbjuder Skyttesportförbundet landets skytteungdomar
till Skyttiaden 2018/2019!
1. Tävlingens förlopp inom Stockholms distrikt (StSF)
Omgång
1. Föreningstävling
2. ----3. Distriktstävling
4. Regiontävling
5. Riksfinal i Kinna

den 2 februari 2019
den 9-10 mars

Senast v
48

Arrangör
Respektive förening
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Södermalm & L
Region
Skyttesportförbundet

Uttagningstävlingar
Förenings-, krets/zon- och distriktsvisa uttagningstävlingar enl. resp. förenings/distrikts
bestämmelser. Om skytt som kvalificerat sig till distriktsfinalen inte har möjlighet att delta för
t.ex. annan tävling vid skyttegymnasium är det upp till resp. distrikt att bevilja om denna
tävling skall få räknas. För att sådan tävling skall få räknas skall följande uppfyllas:
• tävlingen skall genomföras med av distriktet godkänd tävlingsledare
• resultaten skall redovisas tillsammans med övriga resultat vid distriktsfinalen
• elev vid skyttegymnasium som medges skjuta distriktsfinalen i enlighet med ovan
skall visa intyg att resp. distrikt godkänt detta innan aktuell tävling
Obs! Resultaten skall från omgång 3 tolkas med decimal.
Från omgång 3 går de fem bästa i varje klass vidare till omgång 4.
Från omgång 4 går de fem bästa i samtliga klasser vidare till riksfinalen. Därutöver kommer
tävlingsledningen för Skyttiaden att fylla upp varje klass till 28 skyttar. Till riksfinalen går
även skyttar med samma decimalresultat som skytt nummer 28.
I klass 11 går det 56 skyttar till riksfinalen 28 skyttar enligt ovan och 28 skyttar
kommer att lottas ut föreningsvis bland dom föreningar som har rapporterat in enligt
länken till skyttiaden, därefter får föreningen själv utse skytten/skyttarna.( skyttarnas
namn skall rapporteras till arrangören för riksfinalen senast den 11/2-2018.
Vid förfall för ordinarie deltagare får reserv att sättas in.(gäller distrikt, region och riksfinalen)
Rapportering
Förenings- och krets/zontävlingarna rapporteras till resp. distrikt. Distriktsfinalerna
rapporteras till resp. regionfinalers arrangörer samt tävlingsledaren. Regionfinalerna
rapporteras till tävlingsledaren. Fr.o.m. distriktstävlingen finns resultaten på Sv.
Skyttesportförbundets hemsida. Skyttarna i klass LSi 11 skall i resultatlistan stå i
bokstavsordning. Resultaten skall skickas i excl format.
OBS! All rapportering ska ske direkt efter avslutad tävling med komplett resultatlista till
Skyttiadens tävlingsledning.
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2. Klassindelning
Klassindelning enligt regelboken Nationellt skytte.
Skytt får inte klassas upp till högre klass.
LSi 11
Sittande med stöd. OBS JACKA inte tillåtet, resultaten SKALL
publiceras i bokstavsordning. Skytt född 2006-2007
LSi 13
Sittande med stöd. Skytt född 2004-2005
L 13
Stående. Skytt får dubbel starta. Skytt född 2004-2005
LSi 15
Sittande med stöd. Skytt född 2002-2003
L 15
Stående. Skytt får dubbel starta. Skytt född 2002-2003
L 17
Stående. Skytt född 1998-2001
L 21
Stående. Skytt som fyller 21-25 år 2018.

3. Skottantal och skjuttid
Obegränsat antal provskott före första tävlingsskottet. Vid förenings- och krets/zontävlingar
minst 20 i övrigt 40 tävlingsskott.
Skjuttid sittande: 20 skott 30 min och 40 skott 45 min.
Skjuttid stående: 20 skott 35 min och 40 skott 60 min. Skjuttiden för 20 resp.
40 skott inkluderar valfritt antal provskott

4. Stöd
Stöd får inte vara fastsatt i vapnet eller vara av s.k. klykmodell, eller ges en fördjupning
med hjälp av remmar, tejp eller liknande. Vid tävling skall stöd och pall/stol av enhetlig typ
tillhandahållas av arrangören. Godkänt stöd får regleras i höjd med underläggsskivor vilka
arrangören skall tillhandahålla. Egna godkända stöd får användas. I inbjudan skall anges
vilken typ av stöd som arrangören tillhandahåller. Bordsskivor kläs med matta av lämpligt
slag för att förhindra halkning.
Lösa armbågsskydd får användas.

5. Skjutjacka
Skjutjacka är inte tillåten i klass LSi 11 ( se klassindelning skyttiaden).

6.Medhjälpare
Vid distrikts-, region- och riksfinal är medhjälpare tillåten i samband med provskotten för
samtliga sittande skyttar. Behöver tävlande hjälp under tävlingen med laddning och/eller
tavelbyte så måste ett önskemål om detta göras till tävlingsledningen eller skjutledaren, som
beslutar om hjälp av neutral part skall tillåtas. Dock utan att störa övriga skyttar.
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7.Särskiljning
Särskiljning sker, vid lika decimalpoäng, om medaljerna och kvalificering till nästa omgång.
Särskiljningens ordning är: grundomgång med decimal, flest antal innertior (>=10,2), högst
resultat i sista tioskottsserien, näst sista osv, därefter särskjutning. Där särskiljning ej är
möjlig särskiljs således skyttarna genom särskjutning.
Särskjutningen skall ske enligt följande för sittande: ett skott i taget, tid per skott
30 sekunder
Särskjutningen skall ske enligt följande för stående: serier om 3 skott med öppen markering
efter varje skott. Vid lika resultat skjuts ny serie till särskiljning sker. Tid per skott 1 minut.
Skytt som skjuter sin tävling på annan plats (gäller enbart distriktstävlingen), avsäger sig
rätten till särskjutning och placeras i resultatlistan efter skyttar som skjuter på officiell plats.

8. Tävlingslicens
Tävlingslicens krävs, från och med krets-/zonomgång, av skyttar som under året fyller lägst
15 år. OBS skyttar som är 15 år 2019 måste ha licens vid de deltävlingar som går 2019.

9. Regiontävling
Tävlingen bör skjutas på elektroniska tavlor.

10.Riksfinal
Riksfinalen se separat inbjudan som kommer att delas ut vid regionsfinalerna.

11.Särskjutning i Riksfinalen om medaljerna.
Särskjutningen i riksfinalen sker i serier om 3 skott med öppen markering efter varje skott.
Tid per skott: 30 sek för sittande och 1 min för ståendeskyttar. OBS: inga provskott.

12.Skyttiadens 30-krona
Från omgång 2 har arrangören rätt att ta ut en avgift som ej överstiger 100kr för att täcka
diverse utgifter.
För 2018/2019 års tävling tas 30 kr/start ut för omgång 3 och 4, skall redovisas till
Skyttiaden centralt på bg 5700-7791. Glöm ej att märka med distriktet/regionens namn.

13. För riksfinalen tas en avgift om 100 kr/start ut. Avgiften ska betalas på plats till
arrangören i Kinna kontant i samband med vapenkontrollen.
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14.Priser
Dekaler tillhandahålls av er distriktsansvarige. (ingen kostnad i år.)
Diplom för de olika omgångarna finns att hämta i pdf -form på Sv Skyttesportförbundets
hemsida (www.skyttesport.se/gevär) under Skyttiaden.
Omgång 1 Föreningstävling: Skyttiadenmärke 30 mm i guld, silver och brons till 1:a, 2:a och
3:e pristagarna i varje klass. Märkena kostar 15: - och beställs av er distriktsansvarige.
Omgång 2 Krets-/Zontävling: Skyttiadenmärke 30 mm i guld, silver och brons samt diplom
enligt varje arrangörs bestämmelser. Märkena kostar 15: -. Märken tillhandahålls av er
distriktsansvarige.
Omgång 3 och 4 Distrikts- och Regiontävling: Medaljer till alla som går vidare till nästa
tävling, 1 guld, 1 silver och resterande 3 brons, samt de tre efterföljande (plats 6-8) skyttarna
diplom. Medaljerna kostar 30: - och tillhandahålls av er distriktsansvarige.
Omgång 5 Riksfinal: Medaljer och hederspriser till finalisterna. Diplom till övriga skyttar.
Vi kommer i år att skicka ut dekaler, pins och Hpr. Till skyttar i klass Lsi 11 under
november månad fraktfritt, där efter kan föreningarna beställa omgående från
distriks ansvariga (se nedan) vi kommer att titta på förra årets beställnigar.
Kompleterings beställningar och returer snast den 1 feburari 2018 till
tävlingsledaren. Vi kommer att fakturerar alla medaljer och pins i febrauri 2019.
Betalningsvilkor 10 dagar netto. OBS alla skyttar i klass Lsi 11 skall ha hpr. För att
inte distrikten skall bli fakturerade dessa priser så skall varje förening ha rappoterat
in sina starter i föreningsomgången på följande länk. http://goo.gl/ZAwVpN

15.Sponsring
Norma, Sportec AB, GESAB och Monard sponsrar priser till Skyttiadens deltagare och
föreningsledare. För att vara aktuell för dessa priser ska redovisning av antal starter m.m. ske
av föreningarna via http://goo.gl/ZAwVpN Redovisning ska ske senast 1 januari.

16.Övrigt
Regler i övrigt enligt gällande regelbok i Nationellt skytte. Resultat skall sändas till
tävlingsledaren i Excl format senast samma kväll efter distrikt, region och riksfinalen.
E-post: skyttiaden@marksskyttecenter.se

17.Samverkan
Samverkan med Lokalradio, TT, Riks-, fack- och lokalpress förutses ske av resp. arrangör.
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18.Tävlingsledning
Tävlingsledare:

Lars Henning, Alfhilds väg 5, 511 58 Kinna, 0320–12492,
Mobil 070-640 04 41 E-Post: skyttiaden@marksskyttecenter.se

Bitr. Tävlingsledare: Per Johansson., Sträte 519 96 Fotskäl, Mobil 070 536 11 16
E-post: pelleipellagarden@gmail.com

SvSF:

Patrik Hjortskull, Movägen 132, 360 42 BRAÅS, Tel. 0474-311 39,
Mobil 070-629 80 49, E-post: patrik.hjortskull@skyttesport.

6

Sportec AB
Rekryteringspris
SPORTEC AB premierar de föreningar som har flest antal starter
totalt i samtliga klasser.
Priserna kommer att delas ut vid Skyttiadens riksfinal till
respektive distriktsansvariga.

Priser:
1:a pris Presentkort på 3 000: 2:a pris Presentkort på 2 000: 3:e pris Presentkort på 1 000: -
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GESAB pris till
föreningsledare.
Gunnar Elfving Skyttetjänst AB (GES AB) premierar
föreningsledare i de föreningar som har flest antal starter totalt i
samtliga klasser. De tre föreningar som har tilldelats Sportecs
rekryteringspris kan ej delta i detta pris.
Priserna kommer att delas ut vid Skyttiadens riksfinal till respektive
distriktsansvariga.
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Monards
föreningsspris
Monard sponsrar ett pris per klass, som lottas ut bland
föreningarna. Först sker lottning bland distrikten och därefter
bland föreningarna. Därefter får föreningen i sin tur
lotta ut priset inom föreningen.
Lottning m.m. sker av tävlingsledningen och meddelas vid
Riksfinalen 2019.
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Skyttiaden instruktion
Nytt för i år är att priserna skickas ut till respektive distriktsansvarig i förväg.
Detta görs för att få ut priserna i tid så att våra ungdomar kan få sina priser i
samband med tävlingen. Priser till alla i klass Lsi 11.
För att inte distrikten skall faktureras dessa plaketter måste föreningarna
rapportera deltagarantal via http://goo.gl/ZAwVpN
Denna rapportering ligger till grund för utlottning av sponsorpriser och extra
finalplatser i klass Lsi 11.
Mängden priser som skickas ut till varje distrikt grundas på föregående års
beställningar och deltagarrapportering. Kompletterings beställningar av priser
görs som tidigare via https://goo.gl/vHH41a
I båda formulären är alla fält är obligatoriska att fylla i. Om det t.ex. inte
deltagit någon från er förening i klass L11 skriver ni siffran noll i det fältet och
går vidare, detsamma gäller för prisbeställningen. När alla fält i formuläret är
ifyllda klickar ni på SKICKA
Sista dag att rapportera deltagarantal är 190131
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