INBJUDAN FILLE KAMPEN 2014.
PLATS:

Filipstad, Skyttehallen Ferlinskolan. Rektor furuskogs gata.

DATUM:

Lördagen 1 mars och söndagen 2 mars 2014.
Anmäl önskad dag på anmälan, vi försöker att få med deltagare
från alla föreningar på söndag då prisutdelning sker. ( ca:18 tiden)

KLASSER:

Sittande med stöd L7 - L9 - L11 - L13 – L15 - L15R.
Stående L13S – L15S - L17 - L1 - L2 - L3 - L4 - LE.
Titta i regelboken vilken klass ni tillhör.
Sammanslagning kan ske till närmaste klass vid mindre än 3 i någon klass.

SUPPORTERKAMPEN:

L sitt= föräldrar, ledare och övriga (Extern Jippotävling och därmed så krävs ingen licens.)
”OBS” Skjutes på papperstavlor.

TOLKNING:

Vi skjuter Fille-Kampen på Sius ascor elektroniska tavlor och resultaten tolkas i
decimal i alla klasser. Samtliga klasser 30 skott + fritt antal provskott.

ANTAL SKOTT/
SKJUTTID:

Samtliga klasser 30 skott och 50 minuter skjuttid inklusive provskott.

AVGIFTER:

Samtliga klasser 120kr, avgiften/avgifterna betalas vid anmälan, skall det
faktureras? så meddela till vem och vilka det gäller vid anmälan.

PRISER:

Priser till alla i klasserna L7 to m L15r och priser till minst hälften
i klasserna L17 och uppåt, dock minst tre priser per klass.
(Men som vanligt så får nog alla priser för sin strålande insats)
Om ni inte har möjlighet att själva avhämta pris på söndagens utdelning,
be någon hämta åt er. Priser som ej avhämtats inom 1 mån tillfaller arrangören.

MEDALJER:

Minnesmedalj till högsta resultat i varje ställning.

RESULTAT/
LIVE VISNING:

Kommer att redovisas kontinuerligt under tävlingen via www.kattbecken.se

HJÄLP:

Tillåten under hela tävlingen.

ANMÄLAN:

ARRANGÖREN TILLHANDA SENAST 22 februari 2014,
OBS! ANMÄLAN SKICKAS TILL: anmalan@kattbecken.se
Meddela vid anmälan om ni har skyttar som skjuter med samma vapen m.m.
Tidigare anmälan = större chans att få önskemål uppfyllda.

LICENS:

Tävlingslicens krävs från det år man fyller 15 år och skall anges vid anmälan.

EFTERANMÄLAN:

I mån av plats.

DUBBELANMÄLAN: Tillåten.
SERVERING:

Kommer att finnas båda dagarna.

FÖRSÄLJNING:

BJ Hunting kommer att närvara och ha försäljning av skytteutrustning,
Besök gärna hans hemsida för att se vad han har att erbjuda! www.bjhunting.se

UPPLYSNINGAR:

Conny Johansson Kattbäcken 682 92 Filipstad Tel. 070-88 24 245
mail: anmalan@kattbecken.se ändringar och nyheter kommer att finnas På
www.kattbecken.se/skyttesportsidan.html

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL FILIPSTAD OCH FILLE KAMPEN 2014

Filipstads Skyttegille

