Föreningen för Olympisk Kortdistansskjutning Borås
Box 11, 503 05 Borås

INBJUDAN
FOK Borås har härmed nöjet att inbjuda till den nationella
Precisionsskjutningen Knallen.
Tävlingsdag:

Torsdagen den 26 maj 2022 (Kristi himmelfärdsdag).

Tävlingsplats:

Borås Pistolskyttars skjutbana i Kråkered strax söder om Borås.

Vägvisning:

Kör RV 27 mot Karlskrona, tag av till höger mot Kråkered i den första rondellen efter
korsningen med RV 41, alternativt till vänster före RV 41 om man kommer från sydväst. Fortsätt
förbi infarten till golfbanan. Sväng därefter till vänster vid skylt G:a Kindsbanan. Skjutbanan
ligger sedan på vänster sida efter cirka 1 kilometer. Parkera på planen strax innan, se P-skylt.
Sök på Borås Pistolskyttar i Google maps. Koordinater 57.664817, 12.959532, adress Östra
Granbäcksvägen 15. Se även FOK:s vägvisningsskyltar.

Tävlingsorg:

Tävlingsledare: Hartwig Krüger, tel: 070 655 90 81, biträdande tävlingsledare: Esko Nyysti, tel:
072 517 92 83, esko.jj53@gmail.com, tävlingssekreterare: Björn Lundberg, bl@svitjod.net.

Omfattning:

6 serier om 5 skott plus provserie = 35 skott. Ta med reserv för eventuell omskjutning. Start i
alla vapengrupper medges.
Lagtävling med 3 skyttar i varje lag. Första start i tävlingen räknas.

Starttider:

Anmälan:

Skjutlag 1: 09.00, skjutlag 2: 10.30, skjutlag 3: 12.30, skjutlag 4: 14.00, skjutlag 5: 15.30.
Upprop 5 minuter innan start.
1.

Föranmälan görs på vår hemsida https://fokus.fokboras.se/ senast den 25/5. Maila tävlingssekreteraren om problem uppstår med att anmäla skyttar som nyligen fått pistolskyttekortet utfärdat.

2.

Efteranmälan tas emot i mån av plats tävlingsdagen.
Föranmäld skytt anmäler sig till tävlingssekretariatet och betalar startavgiften senast 15
minuter innan upprop, annars går platsen till efteranmälan.

Startavgift:

120:- kr per start. 100:- kr per lag. Avgiften betalas kontant eller med Swish på plats tävlingsdagen.

Vapen:

Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen i vapengrupperna A, B och C enligt
upplaga 19 av Skjuthandboken får användas. Vapenkontroll skall genomföras i god tid före start.

Klasser:

Alla klasser och vapengrupper enligt Skjuthandboken.

Priser:

Omedelbart efter tävlingens slut utdelas penningpriser till bästa ¼ i varje klass. FOK-Pokalen till
dagens högsta resultat i vapengrupp C, vandringspris i vapengrupperna A, B och C dam.
Boråsknallen till bästa lag. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

Servering:

Servering kommer att anordnas i sedvanlig ordning.

Internet:

Resultatlista kommer att publiceras på FOK Borås hemsida.

