SKÅNEMÄSTERSKAP
From 2009 skiftas Malmöhus- och Kristianstadspistolskyttekretsar om med arrangemangen av
ban- respektive fältskjutningen.
Rätt att deltaga
Samtliga skyttar tillhörande ovanstående kretsar. Arrangerande klubb äger rätt att begränsa
antalet starter för skytten med hänsyn till bankapaciteten.
Mästerskapstitlar
Mästerskapstitlar utgår till dam, herr, veteraner samt juniorer i vapengrupp C, oavsett klass.
Vapengrupper och klasser
Bantävlingen
A och B i klasserna 3, 2 och 1, C i klasserna 3, 2, 1 öppen, damer 3, 2, 1, juniorer, veteraner
yngre och äldre.
Fälttävlingen
A, B och R i klasserna 3, 2 och 1, C i klasserna 3, 2, 1 öppen, damer 3, 2, 1, juniorer,
veteraner yngre och äldre.
Mästerskapstävling – Skånemästerskap gäller endast vapengrupp C, oavsett klass.
Bantävlingen
7 serier + final där den bästa 1/6-delen dock minst 10 skyttar äger rätt att deltaga enligt
skjuthandboken C 3.5.1
Särskiljning enligt moment F 5.12.1 i skjuthandboken vid lika resultat.
Särskjutning om medaljerna.
Fältskjutningen
8 stationer
Särskiljning enligt moment D.5.12 i skjuthandboken vid lika resultat.
Särskjutning om medaljerna.
Lagtävlingen
Föranmälda 3-mannalag i vapengrupp C i ban- och fälttävlingen.
Särskiljning enligt moment F.5.12.2 i skjuthandboken vid bantävlingen.
Särskiljning enligt moment D.5.12 i skjuthandboken vid fälttävlingen.
Medaljer
Individuellt
Guld till segraren, silver till tvåan, brons till trean.
Lag
Medaljer till lagets deltagande skyttar enligt följande:
3 – 4 lag
Guld
5 – 6 lag
Guld, silver
Minst 7 lag Guld, silver, brons.
För lagtävlingen gäller att minst tre (3) lag från minst två (2) föreningar har startat för att den
skall gälla. Lagresultaten räknas på grundomgången.

Medaljer
Respektive krets medaljer skall användas. Band skall vara rött/gult och medaljerna skall
graveras med ”Skånemästerskap”/ ”Lag eller Ind.”/ ”Årtal”. Medaljerna bekostas av
arrangerande krets.
Vandringspriser
Föranmälda tremannaklubblag i vapengrupp C oavsett klass i ban- respektive fälttävlingen.
För att bli ständig egendom fodras tre (3) inteckningar i följd eller fyra (4) inteckningar
oavsett ordningsföljd. Priser och poängställning finns i respektive krets årsbok.
Vandringspriserna förvaras hos vandringspriskontrollant tills priserna utgår.
Vandringspriserna uppvisas vid aktuell tävling i samband med prisutdelningen.
Vandringspriserna graveras årligen genom vandringspriskontrollantens försorg och betalas av
arrangerande krets. Slutlig vinnare av vandringspriset erhåller detta.
”Glasäpplet” är ett vandringspris, skänkt av Simrishamns kommun, som endast damerna får
tävla om. De fem (5) bästa damerna i fält- respektive bantävlingen, oavsett klass, får poäng
enligt följande:
Ettan 5p, tvåan 4p, trean 3p, fyran 2p och femman 1p. Den som först uppnår 51p får priset för
alltid. Skulle mer än en skytt få samma slutpoäng, får den priset som har flest sammanlagda
poäng i bantävlingen.
Startavgifter
Individuellt - 80 kr per start. Arrangerande klubb behåller ersättning för tävlingen enligt den
arrangerande kretsens bestämmelser. Den andra delen tillfaller den krets som skytten tillhör
för prispengar eller enligt kretsens bestämmelser.
Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd avgift.
Lag
40 kr per lag. Hela startavgiften tillfaller arrangerande krets.
Priser
Individuellt
Mästerskapsmedaljer enligt ovan.
Pengapriser utdelas genom respektive krets försorg, som en vanlig kretstävling.
Lag
Mästerskapsmedaljer och vandringspriser enligt ovan.
Resultat
En resultatlista med samtliga deltagare i tävlingen där det klart framgår vilken krets skytten
tillhör.
Övriga vapengrupper
Bantävlingen – 7 serier
Fälttävlingen – 8 stationer
Priser – Som vanlig kretstävling för respektive krets.
Särskiljning – Enligt Skjuthandboken.
Standardmedaljer
Räknas efter grundomgången. (Bana 7 serier, Fält 8 stationer)

