Inbjudan till Rosersberg PK: s

Grovfälten
Poängfältskjutning med sk. ”Norsk” räkning
Kretsfälttävling med två magnumklasser. Standardmedalj grundande endast i vapengrupp A och R

Kristi Himmelsfärds Dag, Torsdag 14 maj 2015
PLATS: Roserbergs skyttecentrum
ANMÄLAN: Föranmälan senast 30 april klubbvis eller individuellt, max 3 starter, till anmalan@rpk.se på ifylld
anmälningsblankett. Mer information, reportage från tidigare år, samt starttider presenteras på www.rpk.se
2014 hade vi deltagarrekord, vilket innebar att vi inte kunde ta emot efteranmälningar på plats med rimlig skjuttid.
www.rpk.se kommer att uppdateras med vad som gäller för efteranmälan, om det blir möjligt i år.
FÖRSTA START: Kl. 08.30
ANMÄLNINGSAVGIFT: 100 kr/start sätts in på BG 597-7509, i samband med anmälan, ange namn och klubb.
Med anmälan godkänner skytten att namn och klubb publiceras i resultatlistor på Internet.
Inbetald startavgift återbetalas ej om skytt inte kommer till start.
VAPENGRUPPER: A, R, .357Mag och .44Mag
.357 Magnum och .44 Magnum är öppna klasser för revolver och pistol. I magnum vapengrupperna skall vapen för kaliber .357 Magnum och. 44
Rem. Magnum som är godkänd enligt Pistolskytteförbundets gren magnumfältskjutning användas. Krav är att ammunition med min utgångs
hastighet om 350m/s med 158gr kula i .357mag och 240gr i .44 rem mag. används. Obs! Sellier & Bellot ammunition uppfyller inte detta krav.
Kronograf kontroll kan komma att ske, varför extra ammunition min. 2 patroner skall medtas på patrullstigen. Inga skjutstöd av typen
”magnumrulle”, får användas. Endast öppna riktmedel.

KLASSINDELNING:

1A, 2A, 3A 1R, 2R, 3R
.357Mag, .44Mag (ingen klassindelning, endast öppen)

8 stationer, ammunitions åtgång 48 + extra till ev. om /särskjutning och i mag. klasserna till kronograf.
Figurer av annan typ än de i skjuthandboken, samt rörligt målspel i sida kan förkomma.
SKJUTSTÄLLNINGAR: Stående och stående utan stödhand.
STANDARDMEDALJER: Delas ut i A och R
PRISER: Penningpriser, skickas till respektive förening Glöm inte att ange klubbkonto för insättning av prispengar!!!
SERVERING: Finns
VAPENHANTERING: För att minska onödig vapenhantering rekommenderas att vapen bärs i hölster eller väska, gäller
på hela tävlingsområdet såväl som i serveringen.
TÄVLINGSLEDNING: Paviljongen endast skjutdagen 08-590 357 87
Vägbeskrivning till Rosersberg Pk: s skjutområde Tallmilan.
OBS ingen åtkomst via småväg från Märsta som ibland visas av GPS!
http://rpk.se/om-rpk/hitta-hit/

VARMT VÄLKOMNA!

