Hej.
Nu är det åter dags för AKSF:s KM i Gångskytte.
Tävlingen kommer hållas lördagen den 8:e oktober. Alltså samma dag som
Alingsåsmästerskapet i precision. Gångskyttet kommer starta efter att precisionstävlingen är
klar.
Skidskyttetavla kommer att användas och det är förbjudet att springa, endast gång är tillåtet.
Varje löpsteg (när inte minst en fot är i marken) kommer generera 1 minuts tidstillägg.
Tävlingen är till för alla medlemmar i AKSF. Föranmälan skall göras via mejl till
hillthob@gmail.com senast den 27:e september. Ingen efteranmälan.
Tävlingen kommer att genomföras på följande sätt:
Totalt är det 7 gångsträckor där 6 sträckor är 300m långa och sträckan som avslutar tävlingen
är 25m lång. Det är 6 skjutningar från 17,5 meter där skidskyttetavla med 5 tavelbilder
kommer att användas. 5 skott skjuts på varje station. Totalt krävs alltså 30 skott för att kunna
genomföra tävlingen.
Tavlan är ringad och träff utanför mittringen ger 10, 20 eller 30 sekunders extra tid till
totaltiden. Bom ger 60 sekunders tidstillägg per tavelbild. Totalt kan alltså en skytt få en
halvtimmas tidstillägg om skytten bommar alla skott.
Alla stationer skjuts utan stödhand, undantaget är veteran äldre som får använda stödhand på
samtliga stationer. Åtgärdande av vapenfel och/eller klick ingår i totaltiden. Vapnet ska
medföras under hela tävlingen och magasin får endast fyllas på när skytten nått skjutplatsen
efter genomförd gångsträcka.
Den skytt som har lägst totaltid vinner och tar därmed hem vandringspriset.
OBSERVERA att hölster är obligatoriskt.
Vapnet måste vara proppat och hölstrat från det att skjutplatsen lämnas, under gångsträckorna,
tills dess att nästa skjutning ska genomföras.
Tävlingen är upplagd på ett sätt som gör att skyttet kommer vara avgörande för den totala
placeringen oavsett hur snabbt man försöker gå.
Endast en start är möjlig och endast kaliber .22 är tillåten.
Alla startande betalar 50kr på plats. Pengarna kommer gå till något gott på grillen och detta
kommer finnas för förtäring efter målgång.
Genomgång (obligatorisk) kl. 12:45
Start (gemensam) kl. 13:00

