INBJUDAN
Nordsvenska mästerskapen 2021
Militär snabbmatch – Precision – Fältskytte
torsdag 29 juli – söndag 1 augusti i Umeå
Webbplats:

www.facebook.com/nsm2021

Tävlingsplats:

Tävlingscentrum samt precision och fältskytte på Baggböle Jaktskyttebana, väster om Umeå
tätort (E12 mot Vännäs). Koordinater:
WGS84 dd (lat, long) 63.85340, 20.12754.
WGS84 dms (lat, long) N 63° 51' 12.22", E 20° 7' 39.13"
WGS84 ddm (lat, long) N 63° 51.2037', E 20° 7.6522'
RT90 7090079.04, 1712495.678
SWEREF99 TM 7090805.6, 751906.113
Militär snabbmatch på Umeå PK:s skjutbana, norr om Umeå tätort. Koordinater:
WGS84 dd (lat, long) 63.91582, 20.27051
WGS84 dms (lat, long) N 63° 54' 56.94", E 20° 16' 13.82"
WGS84 ddm (lat, long) N 63° 54.9489', E 20° 16.2304'
RT90 7097508.494, 1719028.57
SWEREF99 TM 7098315.781, 758343.334
Avstånd mellan tävlingscentrum och Umeå PK:s skjutbana är ca 17 km och tar ca 20-30 min med
bil. Skyttar ansvarar själva för att transportera sig mellan de olika tävlingsplatserna.

Tävlingsledare:

Åsa Edvinsson

Bestämmelser/
genomförande:

Tävlingarna genomförs enligt SPSF:s bestämmelser. Fältskjutningen genomförs med traditionell
räkning i samtliga klasser. Tävlingsjury anslås på plats.

Tävlingsprogram:

Torsdag 29/7
- Kl 07.00-17.30 Militär snabbmatch A, B & R.
- Kl 13.00-16.30 Precision Damer, Juniorer, Veteraner yngre & Veteraner äldre.
Fredag 30/7
- Kl. 07.00-17.30 Militär snabbmatch C öppen, Damer, Juniorer, Veteraner yngre & Veteraner äldre.
- Kl. 08.00-13.00 Precision A.
- Kl. 13.30-18.30 Precision B
Lördag 31/7
- Kl. 08.00-17.00 Fältskjutning Damer, Juniorer, Veteraner yngre, Veteraner äldre & A.
- Kl. 10.00-17.00 Precision C öppen.
Söndag 1/8
- Kl. 07.00-16.30 Fältskjutning R, B & C öppen.
Finaler i precision kommer att genomföras snarast efter avslutad grundomgång. Särskjutningar i
militär snabbmatch och fält genomförs respektive kväll efter att alla vapengrupper är klara.
Prisutdelningar genomförs dagligen efter avslutade tävlingar vid tävlingscentrum på Baggböle
jaktskyttebana.
Samtliga tider är preliminära och kan komma att ändras beroende på antal startande. Slutliga
starttider kommer att publiceras på facebook.com/nsm2021.

NSM
klassindelning/
lag:

- Militär snabbmatch, klasser A, B, R, C öppen, Dam, Junior, Veteran yngre, Veteran äldre.
- Precision, klasser A, B, C öppen, Dam, Junior, Veteran yngre, Veteran äldre.
- Fältskytte, klasser A, B, R, C öppen, Dam, Junior, Veteran yngre, Veteran äldre.
- Lagtävlingar, 3-mannalag för A, B, R och C öppen. 2-mannalag för Dam, Junior, Veteran yngre,
Veteran äldre.
I samtliga grenar är det möjligt att starta både i C öppen och i någon av klasserna Dam, Junior eller
Veteran, dock högst 3 starter per dag.

Träning/
inskjutning:

Möjlighet till inskjutning och träning mot stillastående mål kommer att finnas vid tävlingscentrum från
onsdag kväll till söndag samt vid Umeå PK:s skjutbana under torsdag och fredag. Tider för detta
anslås på plats.

Anmälan:

Anmälan öppnar preliminärt den 4/6 2021 och ska göras via webb. Instruktioner och länk till
anmälan kommer att finnas på www.facebook.com/nsm2021 när anmälan öppnar. Anmälan senast
onsdag 30/6 2021. Eftersom antalet platser kan vara begränsat på grund av smittskyddsåtgärder
kan det bli fullt i någon gren eller klass. Om det händer är det den som är först anmäld som får
förtur. Efteranmälan möjlig endast i mån av plats och mot förhöjd avgift.

Startavgifter:

Seniorer 250 kr per start individuellt och 100 kr per lag.
Juniorer 150 kr per start individuellt och 50 kr per lag.
Avgiften sätts in på Umeå PK Bankgiro 5719-3328 i samband med anmälan. Märk betalning med
skyttens namn, förening samt antal starter. Förhöjd avgift med 100 kr/start för efteranmälan.
Om tävlingarna måste ställas in med kort varsel pga restriktioner eller rekommendationer utfärdade
av myndigheter eller av Pistolskytteförbundet betalas alla inbetalda startavgifter oavkortat tillbaka.

Utrustning
kontroll:

Skytt svarar för att vapen är godkänt. Vapenkontroll sker i enlighet med, vid tävlingens tidpunkt,
gällande regler. Stickprovskontroller av vapen och ammunition kommer att genomföras. Vapnen ska
vara i väska eller hölster i samlingsutrymmen. Information om vapenkontroll anslås i samband med
tävling.

Priser:

Förutom mästerskapstecken utdelas hederspriser till bästa fjärdedel i varje klass. Ej uthämtade
hederspriser tillfaller arrangören.

Servering:

Servering med förstärkt fika finns vid båda tävlingsplatserna torsdag till söndag under tiden då
tävlingarna pågår. Enklare lunch kommer att serveras vid tävlingscentrum ca kl. 11.00-15.00.

Boende:

Uppställningsplats utan el kommer att kunna erbjudas för husbil/husvagn i närheten av
tävlingscentrum, cykel rekommenderas. För information om övrigt boende, besök visitumea.se
Tipsa gärna varandra om boende på www.facebook.com/nsm2021.

Övrigt:

Tävlingens hemsida www.facebook.com/nsm2021 uppdateras fortlöpande med ny information. Där
kommer även alla öppettider, startlistor och resultat att publiceras. Frågor besvaras via
e-post på asablomqv@gmail.com eller av Åsa Edvinsson på 070-560 92 42.
Regler och förutsättningar för tävlingens genomförande kan komma att ändras för att följa, av
myndigheter och av Pistolskytteförbundet, utfärdade regler och rekommendationer.

Arrangörerna hälsar alla skyttar varmt välkomna till Umeå!

