Hallandsserien i Precision och Fält 2022
Kretsens Hemmabanetävling precision
Allmänt för Hallandsserien
Hallandsserien är en lagtävling för klubbarna i Hallandskretsen, vilken syftar till att med inslag av
klubbanda och teamkänsla stimulera till brett och regelbundet tävlande vid kretsens arrangemang
Alla matcher i precision genomförs som 6 serier förutom de som går i samband med
kretsmästerskapen i precisionsskjutning enligt kretsens skjutprogram där alla skjuter 7 serier.
Matcher i fältskjutning genomförs enligt ordinarie fält/banfältskytte enligt kretsens program.
Klubbar tillhörande Hallands pistolskyttekrets deltar automatiskt i Hallandsserien, och kommer
beroende på genomförande eller ej på grund av rådande pandemisituation faktureras en
anmälningsavgift för samtliga tävlingar i efterskott.
Lagavgiften blir totala antalet kretstävlingar x 20: - I år har vi planerat för 4 tävlingar i fältskytte och
7 tävlingar i precision vilket innebär att lagavgiften för förening är 7*20kr =140kr för precision och
4*20 = 80kr för fältserien. Totalt 220kr för bägge serierna.
Det tävlas om ett vandringspris i vardera serien. I fältskjutning såväl som i precisionsskjutning skall
priset erövras fyra gånger för att bli ständig egendom.
Serien gäller icke föranmälda 3-mannalag.
Även om en klubb inte kan samla fullt lag, räknas resultatet likväl in i tävlingen. Om en skytt skjuter i
mer än en vapengrupp inräknas det bästa resultatet.
Vid uträkningen av antalet poäng, får segraren lika många poäng som det är deltagande lag i just den
tävlingen. Sedan minskas med en poäng för varje placering ner till sista lag som får en poäng. Vid
lika poäng går det lag före vars skytt har högsta individuella resultat.

Allmänt för Hemmabanetävlingen
Hemmabanetävlingen i precisionsskjutning är en individuell tävling i Hallandskretsen, vilken syftar
till att på ett praktiskt sätt möjliggöra ett tävlande på hemmaplan, med konkurrens av hela kretsens
skyttar. Hemmabanetävlingen ingår i Hallandsserien
Hemmabanetävlingen skall genomföras på föreningens hemmabana, där föreningen arrangerar och
genomför skjutningen enligt föreningens fastlagda skjutprogram och att skyttarna skjuter enligt
gällande regler och rekommendationer från och SPSF
Det är således inte tillåtet att åka till en annan tävling och samtidigt skjuta två tävlingar i en och
samma tävling förutom vid de tillfällen tävling anordnas på extern bana av krets eller förening
exempelvis vid kretsmästerskap.
Enskilda skyttar från Hallandskretsen kan, efter kontakt med respektive
förening, välja att genomföra tävlingen på annan bana i kretsen.
Utsedd skjutledare/redovisningsansvarig inom föreningen är ansvarig för att tävlingen utförs på ett
sportmannamässigt sätt och enligt skjuthandbokens regler för precision.

Tävlingsavgift Kretsen kommer att i efterhand fakturera föreningarna 20kr per start vid tävlingar tillhörande
Hallandsserien och Hemmabanetävlingen. Det står föreningen fritt att ta ut annan avgift.
Varje start i Hemmabanetävlingen och Hallandsserien genererar en ”startlott” som vid kretsens
årsmöte deltager i utlottning av priser. Närvaro vid årsmöte krävs för erhållande av eventuell
lotterivinst.

Skjuttider

Kretsprecisionsskjutning 1.
Kretsprecisionsskjutning 2.
Kretsprecisionsskjutning 3.
Kretsprecisionsskjutning 4.
Kretsprecisionsskjutning 5.
Kretsprecisionsskjutning 6.
Kretsprecisionsskjutning 7.
Kretsfält 1
Kretsfält 2
Kretsfält 3
Kretsfält 4

Klass indelning

1/4 – 30/4
1/5 – 31/5
1/6 – 30/6
1/8 – 31/8
28/8
18/9
27/9

24/4 KrM Fält B
5/6 KrM Fält C
4/9 KrM Fält A
16/10 KrM Fält C

Hemmabana
Hemmabana
Hemmabana
Hemmabana
Kretsmästerskap C Varberg
Kretsmästerskap A Halmstad/Snöstorp
Kretsmästerskap B Halmstad Spsk/Galgberget
Kungsbacka/Idala.
Varberg/Brännhult.
Harplinge
Laholm/

1,2,3 C, JunC, DamC, VetY, VetÄ, 1,2,3 B, 1,2,3A
Varje skytt kan deltaga i flera vapengrupper.

Tävlingens
Skyttarna skjuter 3 serier på varje spegel utom vid mästerskap då det skjuts max två serier per spegel.
genomförande Varje serie förutom den sista på varje spegel skall kritas och klistras.
Precision
Resultatet av varje skott skall noteras på skjutkort eller motsvarande och varje series slutsumma skall
beräknas. Eventuella innertior skall redovisas med tydlighet. Skyttens namn och klass och
tävlingsomgång skall finnas antecknat på resultatkort eller motsvarande.
Fältskjutning Genomförs enligt respektive tävlingsarrangörs direktiv.
Resultat
redovisning

Resultaten från ovanstående tävlingar skall skickas digitalt och i redigerbart format till kretsens
redovisningsansvarige Henrik Käck e-post: nojjan9@live.se senast klockan 24:00 sista dagen i
tävlingsperioden för att tillgodoräknas.

RESULTAT

Kommer att skickas ut till föreningarna i kretsen efter varje omgång/tävling

LYCKA TILL!
HALLANDS PISTOLSKYTTEKRETS

