Skytte PM 2022-04-03
Skjutledare finns på skjutbanan. Skjutledarens instruktioner ska alltid följas, oavsett om man
skjuter med elektroniskt vapen eller .22 long.
Det är absolut förbjudet att gå fram framför skjutplatserna.

Inskjutning
Sker mellan 9.30 – 11.00. Under denna tid kommer även en kort tävlingsgenomgång hållas.
Då det är många som behöver skjuta in på elektroniska vapen och vi har 4 banor för detta
kommer varje person ha begränsad tid.
Tävling
Efter avslutad punktorientering (se separat information på arenan) lämnas karta i back för
detta utanför skjuthallen. Därefter tar man sin karta för den fria orienteringen (som ska med
in i skjuthallen), stämplar in i vänthagen och väntar ok på att få komma in i skjuthallen. Då
stämplar man ut ur vänthagen. Karta lämnas till funktionär som sedan kommer markera
antalet träff i angivna rutor för detta. 5 skott måste avfyras. Bana för skjutning enligt nedan
uppställning. Efter avslutat skytte ska kartan tas med ut ur skjuthallen för den fria
orienteringen.
När ni kommer tillbaka efter den fria orienteringen sker inget kartbyte utan samma karta tas
med in i skjuthallen (stämpling in och ut i vänthage enligt ovan) och lämnas till funktionär för
träffmarkering. 5 skott måste avfyras. Därefter tas kartan med till mål.
Vid målgång måste kartan lämnas i sekretariatet för avläsning av skytteresultat. Skriv namn
på dessa så sekretariatet vet vems karta som är vems. Penna finns. Karta återlämnas när
resultatet är klart.
OBS!! HD12 har ingen punktorientering utan får sin karta vid startpunkten. Denna ska
medföras (utan kartbyte) till båda skjutningarna. Då tävlande i dessa klasser inte har 2
rundor i skogen finns en löpslinga mellan de båda skjutningarna. Se TC-karta för detta.
För varje bom i skytte får man ett tillägg på 2 min på sin löptid i skogen.
Banfördelning (detta kommer även stå på varje bana i skjuthallen)
1 - .22 long
2 - .22 long
3 - .22 long
4 – tom
5 – Elektroniskt skytte – liten prick för liggande skytte
6 – Elektroniskt skytte – liten prick för liggande skytte (stöd finns för HD16)

7 – Elektroniskt skytte – stor prick för liggande skytte (stöd finns för HD12)
8 – Elektroniskt skytte – stor prick för stående skytte
Fördelning mellan stor och liten prick på de elektroniska banorna kan komma att ändras
under tävlingens gång. Funktionär visar dig till rätt bana. Det är inte säkert att man får skjuta
på den banan som man sköt in på innan start.
Skjutning
•

•

.22 long – De skyttar som skjuter med gevär skjuter första 5 skott liggande och sista 5
skott stående på bana 1-3. Notera om fallmålet är inställt på ligg eller stå innan
skjutning påbörjas
Elektroniskt skytte
o HD12 skjuter 5+5 skott liggande mot stor prick med stöd
o HD16 skjuter 5+5 skott liggande mot liten prick med stöd
o Övriga skjuter 5 skott liggande (utan stöd) + 5 skott stående

