Östgötatouren 2009
inomhus, jakt, 3D, fält, tavla & korre.
Östgötatouren är en serie träningstävlingar i Östergötland med syftet att få fart på intresset att komma ut och tävla och
träffa nya vänner med samma intresse.
Tävlingsavgifterna blir relativt låga då de endast ska täcka kostnaderna för priserna samt tapetkostnader m.m. Därför får
de arrangerande klubbarna 15 kr/skytt utav anmälningsavgiften. Tävlingarna kan läggas på valfri veckodag enligt varje
klubbs önskemål. Eftersom tävlingarna inte är sanktionerade och kan läggas på kvällstid, kan tävlingen formas efter
klubbens träningsbana och efter hur länge tävlingen kan pågå p.g.a. mörkrets inbrott m.m.
Tävlingarna ska planeras så att de slutar senast kl. 21.00 (kväll före vardag) eller innan mörkret faller.
Som deltävling kan även en korrespondenstävling räknas. Sådan ”korre” skjuts på hemmaplan enligt särskilda
regler/inbjudan.
• Arrangören bestämmer själv hur tävlingen ska läggas upp.
t.ex.:
4 mål jakt, 4 mål 3D, 4 mål fält.
½ 900-rond / SBF-rond.
• Anmälningsavgift: 45 kr/skytt 19-klass och äldre samt 30 kr/skytt 10-16-klass. Vid korre 25 kr (ingen klubbdel).
Diplom till alla i 10 & 13-klass och plakett till de 3 bästa/klass i 10 & 13-klass i varje deltävling.
Tourpriser till de 3 bästa/klass. Lagpris till tourens bästa klubb. Minst 5 tävlingar krävs för tourpris.
• Tourpoäng på de 5 bästa tävlingarna räknas. Om 2 eller fler skyttar hamnar på samma poäng jämförs
poäng i ytterligare tävlingar för att skilja dem åt. I sista hand poäng vid senaste deltävlingen.
• Poängräkning: 10, 8, 6 - 1 för de 8 första i varje klass. Övriga får 0 (noll) för att markera deltagande.
• Klasser:
K10 (K10, LB10)
FC10 (F10, C10)
K13 (K13, LB13)
FC13 (F13, C13)
K19 (HK16-60, DK16-60)
F19 (HF16-60, DF16-60)
C19 (HC16-60, DC16-60)
LB19 (HLB19, DLB19, LB16)
• Lagtävling klubbvis: Onominerade 3-mannalag oavsett ålder och klass. För varje deltävling summeras
klubbens 3 bästa tourpoäng, vilket ger max 30 p/tävling och de 5 bästa tävlingarna räknas. En klubb får
räkna poäng även för 1 eller 2 skyttar i en deltävling. Ingen klubbplacering per deltävling utan den klubb
som vid tourens slut har flest poäng (max 150 p) vinner. Vid lika slutpoäng, särskiljning på samma sätt
som skyttar ovan, genom att räkna på poängen från fler deltävlingar.
- Tillåtet att som arrangör använda sig av en kortare skogsbana i fler varv, om man t.ex. vill skjuta en ”hel” tävling
(helgdag), men då med förslagsvis olika skjutvinklar/avstånd/tapeter.
- Tillåtet att skjuta på kortare avstånd i 19-klass än normal rond, m h t 16-klassare m fl.
- Tillåtet för alla som har hjälpt till med banläggningen att deltaga, utom för den person som har mätt upp
avstånden (jakt/3D/omärkt fält).
- Tillåtet för alla skyttar att delta oavsett distriktstillhörighet.
De deltävlingar som ingår i årets tour framgår av Östgötakalendern under ÖBSF:s hemsida.
På ÖBSF:s hemsida kommer också resultaten hela tiden att uppdateras.
Adressen är:

http://www.bagskytte.se/ostergotland/

Ansvariga för Östgötatouren 2009
Johan Lifvergren
Telefon: 0121-420 54
Hannes Krusell
Telefon: 0141-523 11
Per Wikingsson
Telefon: 0120-134 41

Huvudansvarig
E-post: johan.lifvergren@gmail.com
Medansvarig
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