Inbjudan Rullskidskytte
VAUHTI RULLSKIDFESTIVAL JÖNKÖPING
4 september 2016

IF Hallby SOK i samarbete med Skidskytte Region Syd inbjuder till
rullskidskytteevenemang på Axamo Ring.
Alla som tycker att skidskytte verkar kul och spännande är varmt välkomna till Axamo Ring strax
utanför Jönköping.
Rullskidskyttet består av två tävlingar:
• De s.k. tävlingsklasserna för deltagare vars förening är medlem i Svenska
Skidskytteförbundet. Dessa tävlar enligt SFFF reglemente.
• De öppna klasserna som riktar sig mot skidskyttemotionärer samt alla som vill
prova på skidskytte. Dessa behöver inte vara knutna till någon förening.
Tävlingen är en förenklad variant av reglementet och gevär finns tillgängliga.

Tävlingsplats:

Axamo Ring Gocartbana 6 km väster Jönköping, se länk.
http://kartor.eniro.se/m/qHrqy

Program:

10:30 Incheckning/Nummerlappar
11:30 Lagledarmöte
12:30‐13:20 Inskjutning
13:30 Första start (Tävlingsklasserna)
ca 15:00 Öppna klasser prova på skjutning
ca 15:30 Första start (öppna klasser)

Tävlingsform:

Tävlingsklass, masstart.
Öppen klass, sprint förenklad variant med intervallstart
• Tävlingsklass för deltagare vars förening är medlem i Svenska
Skidskytteförbundet.
• Öppen klass för alla som vill testa på skidskytte och för motionärer.
I denna klass behöver man inte vara knuten till någon förening som är
medlem i Svenska Skidskytteförbundet.
• Klasserna enligt skidskytteåret (from 160501 tom 170430)
Ex HD14/15 = skytt som 2017 fyller 14 eller 15 år.

Klasser:

Tävlingsklass liggprick
H/D 10‐11

(födda 06‐07) L+L, stöd

1200m + 2 x 800m

H/D 12‐13

(födda 04‐05) L+L, stöd

3 x 1200m

H/D 14‐15

(födda 02‐03) L+L+L, rem

4 x 1200m

H/D 16‐17

(födda 00‐01) L+L+S+S, rem 5 x 1200m

H/D 18‐19

L+L+S+S, rem 5 x 1200m

H/D 20‐21

L+L+S+S, rem 5 x 1200m

H/D 22‐

L+L+S+S, rem 5 x 1200m
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Öppen klass ståprick

Straffrunda:

Ö1

L+L, stöd

Springskytte 3 x 800m

Ö2

L+L, stöd

Rullskidskytte 3 x 800m

Ö3

L+L, stöd

Rullskidskytte 3 x 1200m

H/D 10‐15 + Ö1‐2 straffrunda ca 60m
H/D 16‐17 + Ö3 straffrunda ca 100m

Skytte:

Gevär och magasin är utplacerade vid skjutplatserna där också
instruktörer finns till hands.
H/D 16‐17, H/D 18‐19, H/D 20‐21, H/D 22‐ bär sitt gevär på ryggen med
magasin.

Anmälan:

Tävlingsklass senast 30 augusti. Öppen klass direktanmälan.
Via IndTA‐Online på er förenings hemsida (tävlingsklasser & öppna
klasser)
Via e‐mail till per.wernersson@gmail.com (öppna klasser)
Uppge namn, klass, personnummer samt förening.

Efteranmälan:

Endast Öppen klass direktanmälan utan förhöjd avgift fram till 14:00
tävlingsdagen.

Anmälningsavg:

120 kr i samtliga klasser. Anmälningar via Idrotten online faktureras i
efterhand. Öppen klass kan även betala kontant på plats eller via swish.
Tillkommer eventuell kostnad för tidtagningschip.

Skidskytteluftgevär:

Varje skidskytteförening tar med egna vapen till sina respektive
ungdomar i tävlingsklass och motionsklass för att säkerställa tillräckligt
med vapen i båda klasserna.
Klubbar och enskilda tävlande i öppen klass får låna vapen av
tävlingsorganisationen. Dessa kommer ligga kvar vid skjutplatsen
under tävlingen.

Försäljning:

Servering med bra utbud. Vår huvudsponsor Vauhti kommer att ha
försäljning av sportartiklar. http://vauhti.fi/sidor/se/produkter

Dusch:

Dusch och omklädning i Hallbystugan

Priser:

Priser i samtliga klasser.

Bana:

Gocartbana. Banan är 1040 meter lång och innehåller 11 kurvor.
Bansträckningen är lätt kuperad och bredden varierar mellan 8‐12
meter. Längsta rakan är 170 meter lång.
Skjutvallen kommer att ligga i depån. Total banlängd blir då ca 1200m
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Regler:

Tävlingsklass enligt SSSF reglemente.
Rullskidor: För samtliga klasser gäller långsamma gummihjul (hjul typ
2). Hjälm är obligatoriskt. Glasögon och skydd starkt rekommenderade.

Godkännande:

Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att
publiceras på hemsidan hallbysok.se
Genom er anmälan godkänner ni publiceringen.
OBS! All tävling sker på egen risk

Upplysningar:

www.hallbysok.se
Per Wernersson 070‐353 33 25, e‐post: per.wernersson@gmail.com

Sugen på mer tävling? Missa inte att Hallby SOK även arrangerar en rullskidtävling på förmiddagen.
Se separat inbjudan.
Välkommen till en rolig Rullskiddag vid Axamoring hälsar IF Hallby SOK!

