PÅ UPPDRAG AV
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER
Sala Skyttegille och Västerås Skarpskytteförening
TILL

SM Gevär 6,5 Bana
den 24- 25 augusti 2019
enligt SvSF:s Gevärssektionens Regelboken Nationellt skytte

Välkomna till Sala!
Sala växte under 1500-talet fram som en gruvby i direkt anslutning till den för riket så viktiga
silvergruvan på Sahlberget, strax utanför nuvarande Sala. Silvergruvan är idag en stor
turistattraktion som staden är känd för. De flesta turister kommer under sommaren och kan då
erbjudas olika guidade turer ner i gruvan samt gå på gruvmuseet eller prova höghöjdsbanan.
Gruvan används även ibland till speciella tillfällen som luciafirande eller bröllop. Det finns
även möjlighet att bo i gruvan, på 155 meters djup hittas nämligen Gruvsviten - världens
djupaste hotellrum.
Förutom gruvan är staden är även känd för sitt rådhus och möjligheten till alla naturnära
upplevelser. Idag bor det nästan 23 000 personer i kommunen. Frågar man dem vad som gör
Sala så fantastiskt får man bilden av att Sala är en kommun med aktiviteter både här och där.
Varför inte åka till Fiket i Färnebo, besöka Lilla Istanbul eller ta en cykeltur genom
Svartådalen? Eller kanske besöka utvärdshuset Måns Ols?
Sala Skyttegille bildades 1 april 1861 och är en av Sveriges äldsta skytteföreningar. Skyttet i
Sala flyttade till Hyttskogen, som platsen för banan heter, år 1979. Under 1979 avgörs den
första tävlingen på banan, Visenttjuren, men först 15 juni 1980 sker den officiella
invigningen av nya skjutbanan av ordförande John Lundell. Sala Skyttegille har sedan dess
moderniserats med hjälp av Västmanlands Skytteförbund och idag skjuts både 50- och 300
meter på banan.
Sist SM bana gevär 6,5 gick i Sala var 2010, och nu, nio år senare är det dags igen. Perfekt
tillfälle att fira banans 40-års jubileum!
VÄLKOMNA TILL SALA OCH LYCKA TILL!

Tävlingsledning
Tävlingsledare:

Filip Andersson
073 683 94 49
filip.a@vskarp.com
sm2019.salaskyttegille.se
https://www.facebook.com/events/511386086064233/
Anslås på plats

Hemsida:
Facebook event
Jury:

Tävlingarnas omfattning
KLASSER
Öppen klass
Veteranklass

alla skyttar från det år man fyller 13 år
alla skyttar från det år man fyller 55 år

DAGSPROGRAM
Lördag 24/8
SM, öppen klass och veteraner, bana liggande genomförs enligt ordinarie programmet, med
grundomgång följt av final för de 20 bästa och lika, dock max 29, eller 50% av
deltagarantalet. Vid lika resultat sker särskjutning endast om guld.
Tävlingarna skjuts enligt följande:
Grundomgång:
5 provskott på en tid av 3 minuter.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
Mellanomgång:
3 provskott på en tid av 2 minuter.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
Finalomgång:
3 prov under en tid av 2 minuter.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
5 skott liggande, skott för skott, på en tid av 30 sekunder per skott för både öppen klass och
veteranklass.
Kom ihåg att använda säkerhetsproppen/säkerhetslinan under tävlingen.

Söndag 25/8
SM, öppen klass och veteraner, ställningar genomförs enligt ordinarie programmet, med
grundomgång följt av final för de 20 bästa och lika dock max 29 skyttar, eller 50% av
deltagarantalet. Vid lika resultat sker särskjutning endast om guld.
Tävlingen skjuts enligt följande:
Grundomgång:
5 provskott på en tid av 3 minuter.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
3 skott knästående och 2 skott stående på en tid av 3 minuter för öppen klass
och 5 skott knästående 3 minuter för veteranklass.
Mellanomgång:
3 provskott på en tid av 2 minuter.
5 skott liggande på en tid av 1,5 minuter för öppen klass och 2,5 minuter för veteranklass.
3 skott knästående och 2 skott stående på en tid av 3 minuter för öppen klass
och 5 skott knästående 3 minuter för veteranklass.
Finalomgång:
3 prov under en tid av 2 minuter.
5 skott knästående på en tid av 3 minuter för både öppen klass och veteranklass.
5 skott stående, skott för skott, på en tid av 1 minut per skott för öppen klass.
5 skott knästående, skott för skott, på en tid av 1 minut per skott för veteranklass.
Kom ihåg att använda säkerhetsproppen/säkerhetslinan under tävlingen.
LAGTÄVLINGAR
SM distriktslag: (lördag och söndag)
Ett lag per distrikt med max 7 skyttar varav de 5 bästa resultaten räknas. Av dessa får högst 3
från SM-klass veteraner ingå.
Göteborgspokalen: (endast söndag)
Varje distrikt får föranmäla ett lag om 5 skyttar som deltagit i SM öppen klass. Resultatet
från grundomgången räknas.
SM Föreningslag: (lördag och söndag)
Förening får anmäla obegränsat antal lag med två deltagare, oavsett tävlingsklass.
TÄVLINGSLICENS är obligatorisk för alla deltagande skyttar.

ANMÄLAN
Individuellt och föreningslag
Anmälan görs föreningsvis, för individuellt tävlande och föreningslag, via tävlingskalendern
IndTa senast 2019-08-11. Vid sen anmälan förbehåller sig arrangören rätten att neka skytt
start.
Vid problem med anmälan, kontakta tävlingsledaren.
Distriktslag
Anmälan av distriktslag och lag till Göteborgspokalen sker via e-post till tävlingsledaren på
filip.a@vskarp.com senast 2019-08-18.
Anmälda skyttar publiceras på IndTa och kan användas för underlag till anmälan. Avgiften
för distriktslag betalas i samband med anmälan.
AVGIFTER
Individuellt
Föreningslag
Distriktslag
Göteborgspokalen

350:250:300:50:-

per disciplin
per lag
per lag
per lag

Avgifter för individuellt och föreningslag sätts in på Västerås Frivilliga Skarpskytteförenings
bankgiro: 611-4987, senast 11 augusti för de individuella starterna.
Märk med “SM Gevär” och skriv efter det in föreningens/distriktets-namn.
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid.
Vid sen anmälan ökar anmälningsavgiften med 100kr per skytt och/eller lag.
SKJUTLAGSLISTOR OCH UPPROPSTIDER
Skjutlagslistor med uppropstider publiceras på tävlingens hemsida och i IndTa senast den 14
Augusti.
INFORMATION
Information presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida
sm2019.salaskyttegille.se
Information finns på anslagstavlan på plats. Sekretariatet är öppet under hela tävlingsdagarna
och hittas i paviljongen. Tävlingsledaren utgår från sekretariatet.
RESULTAT
Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande på tävlingarnas hemsida
och i IndTa.

VAPENKONTROLL
Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop (godkännande gäller för
alla discipliner där samma vapen används). Stickprov kan genomföras efter varje omgång i
banskytte samt för medaljörerna i respektive mästerskap.
Tider för obligatorisk vapenkontroll:
lördag,
07.00 – start för sista skjutlaget
söndag,
07.00 – start för sista skjutlaget
VAPENFÖRVARING
Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras och hanteras enligt gällande
bestämmelser.
PROTESTER
Enbart skriftliga protester godtas. Dessa lämnas in till tävlingsledaren i sekretariatet senast 30
minuter efter uppsatt resultatlista.
PRISUTDELNING
Prisutdelning sker på tävlingscentrum, direkt efter genomförda tävlingar respektive dag.
MEDALJER
Liggande och ställningar
SM(öppen klass) och
SM (veteraner):

3 medaljer i band och 7 jetonger.

SM distriktslag:

Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen.

SM föreningslag:

Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen.

Göteborgspokalen

Inteckning i vandringspriset samt Oscar IIs graverade medalj.

HEDERSPRISER

Utdelas till ca 1/3 av de tävlande i respektive klass

Publicering av namn och bild
Sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på https://www.datainspektionen.se/

LOGI
Det finns få möjligheter att ställa upp husbil eller husvagn på banan då ingen el finns att
tillgå. Närmaste camping heter Silvköparens camping.
Rabatterat boende för tävlingens deltagare är möjligt på Sätra Brunns Bed & Breakfast. Ring
eller maila för att boka, och ange koden “SM i skytte” för att få rabatterna.
De priser som gäller är:
Boende i hotell Skogsgården
995 kr/pers (ord. pris 1195 kr)
Skogsgården, rum med dusch, wc och TV
20 dubbelrum och 9 enkelrum
Boende i Allmoge
Allmoge, rum med wc (dusch finns i huset)
3 dubbelrum och 8 enkelrum

695 kr/pers (ord. pris 995 kr)

I priserna ingår även entré till Spaavdelningen.

Övriga boenden går att hitta via destinationsala.se/
LUNCH
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch till båda tävlingsdagarna. Pris per portion: 80
kronor. Måltidsdryck, bröd och sallad ingår.
Lunch förbeställs på separat blankett som finns att hämta på IndTa eller på hemsidan och
mailas in till tävlingsledaren. Kom att ihåg att meddela allergier.
Meny Lördag: Lasagne
Söndag: Kallskuret med potatissallad
SERVERING
På tävlingscentrum finns fikaservering med kaffe/te, smörgåsar, läsk/dricka och lättare
matservering.

VÄGBESKRIVNING
Adress
HYTTSKOGEN 101
733 36 Sala

Koordinater
59°54'53.2"N, 16°32'21.7"E
59.914764, 16.539372

Kartlänk
https://goo.gl/maps/J8w7UCbqVmUwa4iy8
Karta

