Kisen MSL Inviterer til

Vi støtter lokal kultur og idrett og har samarbeid med
både Kisen MSL og Borgen IL.
Hos oss får du personlig rådgivning innen sparing, lån og
forsikring. Bruk lokalbanken på Kløfta du også!

for både rifle og pistol
En stevnedag med flere uhøytidelige
konkurranser for både luftrifle og
luftpistol - og fokus på ungdom og
juniorskyttere.
Det legges opp til 2 ulike konkurranseformer og finaler der mange unge skal få
oppmerksomhet og belønnes.
Alle skal føle seg velkomne, møte nye
venner og ha en hyggelig helg på skytebanen.

LØRDAG 27. Oktober
Kl. 09.00–20.00
10m hovedkonkurranse med
superfinaler for rifle og pistol
3.000,-/2.000,-/1.000,til de 3 beste i hver superfinale*
10m luftsprint med
internasjonale Mix Team finaler
for de 5 beste jenter/gutter i
hver gren
Tilrettelagt for SH-/blinde/
svaksynte

VELKOMMEN

PROGRAM

INFORMASJON

Fra kl. 09.00: 10m hovedkonkurranse med Superfinale

SH:

Normalprogram for alle klasser:
Rifle: 30 skudd i alle U-klasser, 60 skudd i Jm/Jk
Pistol: 40 skudd i ungdomsklassene, 60 skudd i Jm/Jk

Begge øvelser på 10m tilrettelagt for SH-skyttere
(SH2/SH3)

Stoler:

For sittende skyttere har vi stoler uten rygg - de fleste
også justerbare i høyden. For å gjøre det likt for alle,
tillates ikke bruk av andre stoler.

Riflestøtter:

Vi stiller med godkjente støtter. Egne, godkjente støtter
(ref. nasjonale bestemmelser, del 2, pkt. 6.0) kan også
benyttes.

Pistolstøtter:

Vi har ikke pistolstøtter, og oppfordrer inntil videre til at
dette medbringes. Vi vil forsøke å få lånt støtter fra
Norges skytterforbund og vil i så fall informere om
dette.

Øvrig premiering:

I tillegg til premiering spesifisert i programmet på
forrige side:
• Gavepremier etter loddtrekning
• Deltagerpremie til ALLE i U12 og Åpen klasse

Detaljert tidsplan:

Annonseres etter at påmeldingsfrist er utløpt og antall
lag pr øvelse er bestemt

Påmeldingsavgift:

Kr. 200,- for begge øvelser

To finaler (Rifle + pistol)

Påmelding:

Påmeldingsskjema pr klubb sendes ungdom@kisen.no.

5 tomannslag settes sammen av de 5 beste guttene og de 5 beste
jentene i luftsprinten - uavhengig av klasse. Dvs. nr. 1 gutt + nr. 5
jente, nr. 2 gutt + nr. 4 jente, nr. 3 gutt + nr. 3 jente, osv. danner lag

Betaling:

Forhåndsbetaling til konto 1870.43.71620
Merkes «Alfa&Omega» + <Navn på klubb/lag>

Finaleprogram:

Internasjonale Mix Team finaler

Påmeldingsfrist:

15. oktober 2018

Premiering:

3 medaljer i hver klasse etter innledende skyting
Gjenstandspremier til alle i Mix Team finalen
Medaljer til 3 beste lag etter finalen

Kontaktinformasjon:

Epost: ungdom@kisen.no
Stevnetelefon: 93256162/47488123

Facebook:

facebook.com/alfaomega.one

Superfinaler:

To superfinaler (Rifle + Pistol)
De to beste + én tilfeldig trukket deltager i hver av klassene U12, 13,
14, 16, Jk og Jm kvalifiseres til Superfinalen, i tillegg til klassevinnere
i SH2/SH3

Finaleprogram:

Ti-skudds semifinaler, der de 8 beste går videre til en
«Texasfinale» (Monte Carlo)

Premiering:

3 medaljer i hver klasse etter innledende skyting +
medaljer til de tre beste i hver superfinale

Pengepremier:

3.000,-/2.000,-/1.000,- til de 3 beste i hver superfinale*
*Forutsatt minimum 60 deltagere pr. gren. Ved færre deltagere,
avkortes premiene tilsvarende, dvs. halvering ved 30 deltagere, osv.

Fra ca. kl 16.00: 10m luftsprint med Mix Team finale
Sprint, 30 skudd på 15 minutter for alle klasser.
Mix Team finaler:

