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PROTOKOLL

VU sammanträde Nr 6/08 per capsulam

2008-06-19

Närvarande:

Birgitta Rundberg ordförande, Nils-Anders Ekberg, Anders
Khemi, Sune Persson och Mike Winnerstig.

Adjungerade:

Mats Stoltz, Bo Walger

§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Test av finalskjutning precision i Göteborgskretsen
Beslöts i enlighet med Tävlingskommitténs förslag (Bilaga)

§3

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande

SPSF Tävlingskommittén
Nils-Anders Ekberg

2008-06-16

Test av finalskjutning precision i O-kretsen
På kretskonferensen 2008-05-31 överenskoms att O-kretsen skulle inkomma med
förslag till finalskjutning, att genomföras på KrM precision. Det har man gjort (bilagt).
Förslaget är utformat som två alternativ, 1 och 2. Förslag 1 är en match skott för skott
(1 minut/skott, öppen markering), där bästa skott får 1 poäng. Först till 3 p vinner
matchen. I förslag 2 skjuts en alternativt två femskottsserier, bästa resultat vinner.
Det är sannolikt som förslagsställaren skriver; förslag 1 är det mest spännande både
för publik och deltagare. Samtidigt är denna typ av final längst ifrån den tävlingsform
den utgör final i. Dels innebär den skytte under viss tidspress, vilket vanlig
precisionsskjutning knappast gör, dels går den ut på att skjuta helst en innertia ”här
och nu” medan vanlig precision går ut på att träffa tillräckligt bra (tian) uthålligt ett
stort antal gånger i följd.
En fråga som inte behandlades i förslaget var i vilka klasser final skall skjutas. Bara
Öppen C eller även Öppen A och B, Dam, Junior, Veteran Y och Veteran Ä?
Förslag till beslut:
•
•
•
•
•
•
•

Genomför finalskjutning enligt förslag 2.
Skjut en precisionsserie i varje match.
Innan semifinalen skjuter alla en provserie.
Till semifinal går de 4 skyttarna med högst resultat, oavsett vapengrupp och
klass.
Vinnaren ges lämplig titel (”Mästerskytt”, ”precisionsmästare” eller nåt…)
Kretsmästare utses på 10 serier enligt tidigare praxis.
Innertia räknas inte i något fall, ens för särskjutning (vapen & amspridning)

Lämpligt kan vara att vinnaren uppmärksammas prismässigt (t ex
penningsumma/insats, större/otympligt ”USA-pris”)
Ovanstående ger möjlighet att prova ett alternativ utan att hamna i konflikt med SHB
regler och med möjlighet att jämföra med andra alternativ och justera efter behag.
Dessutom ger det möjlighet att till media besvara den eviga frågan ”vem vann”.
./.

