Nynäshamns Allmänna Pistolklubb inbjuder till

Lördagen den 30:e maj 2020

Efter förra årets succé med Nationaldagssmällen har vi glädjen att välkomna er
tillbaks ner till Nynäshamn i år, till Skvalpskottet!
Höga prispengar till de bästa skyttarna!
Även i år har vi fått sponsorer att bidra till prisbordet:
Top 3 i vapengrupp C vinner vardera en låda om 500st SK Pistol Match 22LR från SK.
Top 3 i vapengrupp B vinner vardera 300st .32 S&W L 98gr WC från Lapua.
Top 3 i vapengrupp A vinner vardera 1st 0,5kg burk N340 krut från Vihtavuori.
De skyttar som inte lyckats knipa någon av de 10 främsta placeringarna i någon vapengrupp
kommer ha chansen att vinna ett av tre presentkort á 500kr från:

Tid

Skjutlag 1: 08:00
Skjutlag 2: 09:45
Skjutlag 3: 11:30
Skjutlag 4: 13:15
Skjutlag 5: 15:00
Skjutlag 6: (Om så behövs!)

Plats

NAPK’s skjutbana, belägen ca 1km norr om Nynäshamn vid gamla väg 73.
GPS Decimal: 58.9274, 17.9191 eller Lat N58° 55’ 38” Lon E 17° 55’8”
Utmärkt skyltning finns. Parkering i direkt anslutning till skjutbanan.

Priser

Penningpriser till placeringarna 1 till 10 i varje vapengrupp:
1:a plats – 1000kr
6:e plats – 100kr
2:a plats – 700kr
7:e plats – 100kr
3:e plats – 500kr
8:e plats – 100kr
4:e plats – 300kr
9:e plats – 100kr
5:e plats – 200kr
10:e plats – 100kr
Presentkort från Kruttunnan AB, värda 500kr styck kommer efter tävlingen
att lottas ut till tre (3), NÄRVARANDE skyttar som inte placerat sig i topp 10 i
någon av vapengrupperna. Om skytt vars namn ropas upp ej finns på plats så
dras ny skytt tills alla presentkort fått nya ägare.

Omfattning

Precisionstävling om 1st provserie och 6st tävlingsserier.
Öppna klasser i vapengrupp A, B, C.
Vapenkontroll senast 15 minuter före start.
Endast vapen godkända enligt SPSF.
Jury anslås på tävlingsdagen.

Anmälan

Anmälan sker via epost till daniel.sallros@level6.se senast den 23:e maj!
Ange namn, förening, skyttekortsnummer, vapengrupp(er) samt önskemål
om skjutlag (1-5).

Startavgift

150kr per start, betalas in till NAPKs PG: 39 13 94-4 i samband med anmälan.
Startavgiften återbetalas ej och är personlig.

Allmänt

Servering kommer att finnas med varmkorv, smörgåsar, kaffe, dricka etc.
Utedass finns på skjutbanan.
Frågor besvaras utav Daniel Sallros via mail daniel.sallros@level6.se
Resultatlistan kommer att publiceras på Stockholms pistolskyttekrets
hemsida skyttekretsen.se
Vid anmälan till tävlingen godkänner ni att ert namn publiceras i start och
resultatlistorna samt att bild tas för reportage.

NAPK hälsar skyttar och skyttars sällskap, hjärtligt välkomna!

