INBJUDAN TILL

MAJTÄVLINGEN 2018
SAPK inbjuder för 59:e året i följd till nationell precisionsskjutning samt extra tävling med pistol och revolver
tisdagen den 1 Maj 2018 på Grimsta skjutbana, Kanans väg, Vällingby. (T-bana Blackeberg).
OBS EXTRA TÄVLING SE SIDAN 2 OBS
Omfattning:

6 serier precisionsskjutning enligt SPSF regler.
Individuellt i vapengrupp A, B och C 1. 2. 3. Dam 1.2.3, Vet Y, Vet Ä, Junior.
Lagtävling mellan föreningarnas förutanmälda 3-mannalag.

Allmänt

Vapengrupper och övriga bestämmelser enligt Skjuthandboken upplaga 17.
Obligatorisk vapenkontroll före start.

Pistolskyttekort:

I anmälan skall pistolskyttekortsnummer anges. Saknas kortnummer skall
pistolskyttekort eller intyg om fullgjort prov kunna uppvisas vid vapenkontrollen.

Tider:

Skjutlag nr 1 kl. 09:00, 2 kl. 10:45, 3 kl. 12.30, 4 kl. 14.15, 5 kl 16.00

Anmälan:

Föranmälan senast den 26 april under adressen:
SAPK c/o Bo Klingborn Skyttevägen 20, 192 58 Sollentuna eller hellre,
e-post: tavling@sapk.se Bifogad blankett skall användas. E-blankett kan hämtas
på www.sapk.se Samtidigt inbetalas startavgiften till SAPK, postgiro 5 40 62-5.
Anmälan skall innehålla uppgifter om: Namn, skjutklass och vapentyp samt önskemål
om skjutlag. Efteranmälan på skjutbanan tävlingsdagen kl. 08:30-15:00 i mån av plats.

Startavgift:

Individuellt: 100 kr

Lag: 100 kr

Efteranmälan i mån av plats 120 kr

Lagtävling:

Obegränsat antal 3-mannalag. Ingen klass- eller vapengruppsindelning. Ordinarie
lagskytt får inte sättas som reserv i annat lag. Lagskytt måste anmälas innan denne startar
i tävlingen. För skytt med flera starter räknas den första i lagtävlingen.

Priser:

Penningpriser – individuellt och i lag – utgår till minst ¼-del av deltagarna i varje klass
och översänds till respektive förening.

Resultat:

Publiceras på SAPK hemsida, www.sapk.se , samt i kretsens kanaler.

Förplägnad:

Servering kommer att finnas i Grimstastugan .

Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:

Jan Eriksson,
Bo Klingborn

Resultatlista

Resultatlistan kommer att publiceras på SAPK:s hemsida www.sapk.se .

tel 0705-43 10 15
tel 0705-16 60 70

SAPK ÖNSKAR ALLA SKYTTAR VARMT VÄLKOMNA

PISTOL-SVEN MEMORIAL
Extratävling i samband med Majtävlingen
Under flera år har vi prövat ett extratävlingskoncept, med vapen och regler från klubbens ”barndom”. Det tyckte
vi och andra var kul, och därför inbjuder SAPK även i år till en extratävling i nostalgins tecken. Tävlingen är
uppkallad till minnet av ett av SAPK:s mest kända namn genom tiderna, ”Pistol-Sven” Lundquist (1920-2007).
Sven var olympisk bronsmedaljör i silhuettpistol 1948, flerfaldig svensk mästare, vapen- och skytteguru,
revolverförespråkare och klubbens ordförande 1973-1985.
Omfattning:

3 serier a 5 minuter, 6 skott per serie, avstånd 30 m mot gamla nationella tavlan. Innan
första serien en provserie om 3 skott. Ej skjuthall.
Individuellt i vapengrupp:
Armépistol (m/07, m/39, m/40 inom ramen för vgr A1).
Walther 7,65 (PP och PPK inom ramen för vgr A2).
1911 (omodifierade M1911, M1911A1 och norsk m/1914 i kaliber 45 ACP).
Kvastskaft (Mauser C96. Ej tillåten användning; helautoläge, axelstöd).
Övriga A (övriga pistoler vgr A med modellår senast 1945, fasta riktmedel och utan
externa modifieringar).
Revolver (patronladdad revolver med modellår senast 1945, fasta riktmedel och utan
externa modifieringar, ej svartkrut).

Allmänt

Övriga bestämmelser enligt skjuthandboken i tillämpliga delar.
Obligatorisk vapenkontroll före start.

Tider:

Skjutlag nr 1 kl. 09:00, 2 kl. 10:00, 3 kl. 11:00, 4 kl. 12:30, 5 kl 13:30 6 kl 14:30

Anmälan:

Se huvudtävlingen.

Startavgift:

Individuellt: 60 kr

Priser:

Inga priser utdelas.

Resultat:
Förplägnad:

Se huvudtävlingen.
Se huvudtävlingen.

Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:

Jan Eriksson,
Bo Klingborn

Resultatlista:

Se huvudtävlingen.

Efteranmälan i mån av plats

tel 0705-43 10 15
tel 0705-16 60 70

SAPK ÖNSKAR ALLA SKYTTAR VARMT VÄLKOMNA

