Tävlingsregler för SMS RÖKEN 2021
1. Minsta antal skyttar 2på respektive skjutbana varav en är skjutledare.
2. Inbjuden skytt/ar är tillåten att deltaga på andras skjutbana.
3. Start samtliga banor kl 09.00 nästa start kl 10.00.... osv
4. Samma datum för samtliga skyttar.
5. Klasser alla SSSF klasser (ej långhåll skytte).
6. Ingen veteran klass.
7. Ej lagtävlingar.
8. Medaljer till de 3 främsta i varje klass.
9. Minst 4 startande i klass för att medalj ska utdelas.
10. Anmälan via epost eller SMS senast 2 dagar innan tävling.
11. Skjutmaterial och skjutkort ansvarar respektive skjutbana eller förening för.
12. Rapportering sker för varje skytt digitalt efter varje skjutlag.
13. Rapportering lerduveskyttet: antal träffade duvor: Använd lerduveprotokoll som finns att
hämta på SSSF hemsida. http://sssf.net/lerduveprotokoll/
14. Speglar sparas för backup
15. Speglar märks med namn, klass, kaliber, tid och skjutledarens signatur.
16. Hela spegel skall vara tydlig när den sänds digitalt, skyttens namn, klass, kaliber, tid,
förening och skjutledarens signatur skall synas på bilden.
17. Båda speglarna på samma bild.
18. Tolkning sker digitalt baserat på mobilfoton.
19. Mobilnr står på inbjudan för anmälan och rapportering.
20. Mobilnr kan vara olika till tävlingsledare beroende på antal starter.
21. Protest är ej möjlig.
22. Antal klasser se inbjudan.
23. Start avgift se inbjudan.
Tänk på följande.
• Skytten skjuter 6 skott i ena tavlan och 7 i andra tavlan (eller 7 + 6)
• SSSF skjutreglemente gäller.
• Markera skott som hamnar utanför spegeln med pil och angivande av poäng på spegeln (som
vid all markering):
• Markera dubbelhål med signatur från skjutledare och skyttekamrat.
• Speglarna fotograferas med ljus bakgrund.
• På fotot skall båda speglarna vara med. Tänk på att mobilkameran så vinkelrätt som möjligt
mot speglarna för att underlätta resultaträkningen.
• Stoppa INTE i någon tolk utom när det gäller att reda ut dubbelhål.
• Då poängräkningen baseras på mobilfoton så kan inte tolkning ske i vanlig ordning.
o För fallet att det är flera lika poäng (på bilden) inte kan skilja skyttarna så får
skyttarna samma placering. Det kan således bli två vinnare i tävlingen.
• Rapportering sker efter varje skjutlag kl 09.30-10.00. kl 10.30-11-00...osv.
• Start avgift betalas med SWISH innan tävlingen startas kl 09.00.
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Spegel märks med namn, förening och tid i övre vänstra hörnet.
Spegel märks med klass, kaliber och signatur i övre högra hörnet
Spegel fotograferas med ljus bakgrund
Skicka ett SMS-meddelande per skytt och start för att få bästa kvalité på bilderna.
Fotografiet på speglar skickas så som bilden visar nedan:

