Göta Kanal Masters
2014
Tävlingen skjuts på MEGALINK tavlor.
Arrangör: Töreboda PSK och Fredsberg – Älgarås SKG
Plats: 15 – 16 November. Töreboda Idrottshall, Kilsgatan 17, 54533 Töreboda
Omfattning
Pistol: Två separata tävlingar! Lördagen är en inbjudningstävling som är rankinggrundande.
Stående ungdomar skjuter på lördagen i Junior klasserna. Söndagen är inbjudningstävling som
är rankinggrundande samt räknas in i SvUc. Seniorer och juniorer får deltaga bägge dagar.
Dubbelstarter går bra.
Luftgevär: En tävling över hela helgen. Gevär och pistol skjuter tillsammans som föregående år.
Dubbelstarter går bra.
OBS: På lördagen efter sista skjutlag så kommer vi ha skojtävlingen som är helt gratis att ställa
upp på. Upplägget kommer vara snarlikt det vi hade på Allans Minne i våras med ledartävlingen
och på GKM 2013. Det kommer skjutas med ”störande moment”. Skyttet kommer att göras
endast i stående position och både ledare, skyttar och föräldrar kommer att få deltaga i både
skyttet samt det störande momentet! Vinnaren får ett pris som går till vinnarens förening!
Klasser
Luftpistol: LP11-LP25, H1- H3, D1- D3, Veteran öppen. HJ och DJ klasserna endast på lördagen.
Luftgevär: L9, L15Stå = 20 skott. L11, L13, L15Rem, L Jun Sitt, L17, L20, Sen B, Sen C, Sen Elit, Vet
50, 60, 70. L Senior Sitt = 40 skott. Och i sportskytte: Dam, DJ, Vet 45, Vet 55, Vet 65 = 40 skott.
SE, HJ = 60 skott
Preliminära starttider: Lördag: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 Söndag: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00
Prisutdelning:
Pistol: En prisutdelning varje dag så snabbt som möjligt efter sista skjutlag. Samtliga sittande
ungdomar får pris. Stående Ungdomar pris till bästa ¼ men topp 3 i varje klass får pris oavsett
antal deltagare. Seniorer får penningpriser till bästa 1/4.
Gevär: Prisutdelning endast på söndag efter sista skjutlag. L 9 – L 15 pris till alla, övriga klasser
penningpriser bästa 1/3.
Anmälan: 110 kr per start individuellt och 80kr för lag i pistol (2 manna lag i alla klasser).
Anmälan sker via IndTA eventuella önskemål får skickas in via mail till respektive adress nedan.
Samtliga startavgifter betalas in på Törebodas PSK´s pg- 33 12 29-5. Märk med Klubbnamn, och
antal deltagare. Sista anmälan/betalning Onsdag 12e November.
Jury: Anslås på tävlingsdagen
Servering: Samma upplägg som vid föregående tävlingar. Rejäla mackor, mellanmål och lunch
kommer finnas. Finns även flertalet restauranger inom gångavstånd.

Mer Information:
Luftpistol: Simon Magdeburg Tel: 076-7792138 Mail: magdeburgsimon@gmail.com
Luftgevär: Gunilla Karlsson Tel: 0737-334697,0505-23100 Mail: gunilla.skagen@spray.se

Boende:
För er som letar boende till helgen, kommer här ett par tips!
Bo på skyttet! Vi har löst så att vi har tillgång till 4st klassrum att använda till Sovsalar.
Till varje klassrum finns en toalett. Det finns även en gemensam klassisk skoldusch i
idrottshallen. Kostnad för boende är 30kr exkl. frukost eller 45kr inkl. frukost per
natt/person. Kontakta Simon Magdeburg för mer information och anmälan. Vi räknar
med 15-20 personer i klassrummen MAX.
Töreboda Camping: Camping vid Göta Kanal i Töreboda. Trevligt ställe och nära till
Tävlingarna www.torebodacamping.se
Hajstorp Vandrarhem: Mycket trevligt vandrarhem i Hajstorp, Hajstorp är även den
högsta punkten längs med Göta Kanal. Och har ett flertal Slussar. www.hajstorp.com
Prästgården i Töreboda: Logi och Restaurang i Centrala Töreboda, Endast 150 m ifrån
tävlingarna www.prastgarden.nu
Rattugglan vid E20 Mariestad: Ett stort hotell/vägkrog som ligger utmed E20 i
Mariestad 2 Mil till Töreboda och tävlingarna. www.rasta.se/mariestad.htm
Töreboda Turist Info: www.vastsverige.com/toreboda
Sedan finns ett flertal hotell/vandrarhem i Mariestad och Skövde

VÄLKOMNA!

