KRISTINEHAMNS PK
Bjuder in till Kristinesnabben i
Militär Snabbmatch
Lördagen den 15 augusti 2020
Plats
Kristinehamns PK:s skjutbanor vid Magasinsvägen, se karta på www.krpk.se
Omfattning
Militär snabbmatch enligt SPSF regler. 1 provserie och 12 tävlingsserier (4x10 sek,
4x8 sek, 4x6 sek).
Tävlingsklasser
• A - A1, A2, A3.
• B - B1, B2, B3.
• C - C1, C2, C3, Cvy, Cvä, Cjun, Cdam.
• R - R1, R2, R3.
Tävlingsklasser med färre än 5 deltagare kommer att slås samman enligt Skjuthandboken
J.2.3.
Startavgift
100 kr/start. Max 4 starter per skytt.
Anmälan
Anmälan ska göras skriftligt på blankett som hämtas på www.krpk.se under Inbjudan till
Kristinesnabben. Ange vilka tävlingsklasser du vill delta i och önskad startordning.
Startordningen kan dock inte garanteras.
Mejla anmälan till styrelsen@krpk.se
Anmälningslista
Anmälningslista kommer löpande att publiceras på www.krpk.se.
Betalning
Betala anmälningsavgiften helst med Swish till 123 670 3854. Ange START som
meddelande.
Det går också bra att betala via Bankgiro: 440-1535. Ange då START samt ditt namn och
telefonnummer som meddelande.
OBS! Anmälningstiden går ut 2020-08-09. Din anmälan är klar först när startavgiften är
betald och registrerad av KrPK.
Efteranmälan
Efteranmälan kan göras i mån av plats.
Antal skyttar
På grund av Coronapandemin är antalet skyttar begränsat till 50 skyttar.
Gallring av deltagare
Gallring kan komma att ske om antalet anmälda överstiger 50 skyttar.

Åskådare
OBS! Inga åskådare är tillåtna på grund av den rådande pandemin!
Vapenkontroll
Ingen vapenkontroll i enlighet med Pistolskytteförbundets beslut.
Priser
Priser utgår ut till de tre bästa i varje klass. Prisutdelningen sker utomhus. Priser som inte
avhämtas tillfaller KrPK.
Servering
Enklare servering kommer att finnas till försäljning i klubbstugan. Betalning via swish eller
jämna kontanter.
Starttider
Första start ca. klockan 9.00. Därefter kl. 11.00, kl. 13.00 och 15.00.
Tävlingsorganisation
Tävlingsledare: Lars Werner 072 – 919 50 67
Tävlingsjury: Anslås på tävlingsdagen.
Range Master: Magnus Thöresson 070 - 299 86 01
Sekreterare: Annette Brandelid 070 - 355 04 70
Resultatlista
Resultatlista kommer att publiceras utomhus och på internet www.krpk.se.
Genom din anmälan medger du att ditt namn och resultat publiceras.
Covid19
På grund av den pågående pandemin gäller nedanstående:
1. Stanna hemma om du eller någon i ert sällskap är sjuk eller har minsta
symtom.
2. Håll fysiskt avstånd till andra.
3. Umgås helst med de du reste med.
4. Följ i övrigt myndigheternas rekommendationer.

Välkommen!
önskar
Kristinehamns Pistolklubb

