BESTÄMMELSER FÖR KRETSENS SERIE I FÄLTSKJUTNING VAPENGRUPP C
I serien tävlas med tremannalag vid de fältskjutningar som anges i den för varje år
meddelade matchordningen.
Varje till kretsen ansluten förening äger rätt att deltaga med ETT lag. Anmälan om
deltagande skall göras till kretsstyrelsen samtidigt med kretsrapporten, tävlingsåret.
Serien indelas i divisioner med sex föreningar i division 1 samt minst fyra och högst sju
föreningar i varje underdivision. Upp- och nedflyttning mellan divisionerna sker årligen med
ett lag i vardera riktningen. Vid ändring av antal eller sammansättning av anmälda föreningar
kan avvikelser från denna regel bli nödvändiga.
Ingen föranmälan krävs utan de tre bästa resultaten från respektive förening räknas samman
som lagresultat. I tävlingen gäller att alla möter alla i dubbelmöten vid 5 st
Kretsfältskjutningar, det lag som har högst antal träff, eller vid poängfältskjutning högst antal
poäng, erhåller två poäng, vid lika resultat får varje lag 1 poäng. Vilka Kretsfältskjutningar
som det tävlas vid bestäms år från år av Kretsstyrelsen.
Om någon i tävlingen ingående fältskjutning blir uppskjuten eller tidigarelagd, skall dess
nummer i matchordningen behållas. Blir den helt inställd skall omgången avgöras jämsides
med ordinarie matchomgång vid närmast efterföljande tävlingstillfälle eller om sådan inte
finns närmast föregående tävlingstillfälle.
Om två eller flera föreningar har uppnått samma poängtal vid seriens slut avgör inbördes
möte deras inbördes placering. Är även detta lika avgör lagens träff/poängantal i inbördes
möte deras inbördes placering.
Segrande förening i division 1 erhåller inteckning i vandringspris jämte fyra ex av kretsens
skyttemedalj i guld. Segrande förening i övriga divisioner erhåller lagpris samt fyra ex av
kretsens skyttemedalj i brons. Segrande förening kan beställa fler medaljer men får då betala
dessa själva.
Eventuell protest ställs till kretsstyrelsen som avgör ärendet.
Startavgift för serien bestäms och meddelas årligen av kretsstyrelsen.

BESTÄMMELSER FÖR KRETSENS SERIE I FÄLTSKJUTNING VAPENGRUPP ABR
I serien räknas de tre bästa resultaten från skyttar som deltagit i vapengrupperna A, B och R.
Max 2 (två) resultat får räknas från samma vapengrupp.
Max 1 (ett) resultat per skytt får räknas.
Förening som arrangerar tävling kommer inte att ha någon match på sin egen tävling.
Division 1 innehåller 5 st lag.
Övriga regler och kostnader enligt reglerna för fältskytteserien vapengrupp C.
Om det är färre en tre skyttar i en vapengrupp, får ändå resultatet räknas i Kretsens
fältskytte serie.
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