Smålandsserie
Luftgevär
Smålandsserien består av 4 föreningslag som kvalificerat sig via luftserier i
Smålands fyra zoner Jönköping, Kronoberg, Kalmar norra och Kalmar södra.
REGLER

Deltagande lag

•

De lag som placerar sig som etta i någon av de Småländska zonerna;
Jönköping, Kalmar Norra, Kalmar Södra och Kronoberg zonserier är
kvalificerade till Smålandsseriens final.
Är någon zon utan serie får den zonen en inbjudan att skicka ett lag till
Smålandsseriernas Final.
Zonseriernas tabeller publiceras fyra gånger under säsongen på hemsidan.

Lag
•
•
•

I finallaget ingår två ståskyttar och två sittskyttar vilka deltagit i zonserierna.
Sittskyttar, klass LSi11 och uppåt. Skjutjacka får användas.
Ståskyttar oavsett klass.

•

•

Final
• Finalen skjuts i mars/april. Förslagsvis i samband med Smålandsmästerskapet
i luft.
• I final matchen skjuts 4x40 skott.
• Sittskyttarna skjuter 40 skott på en tid av 45 min. inklusive fritt antal provskott.
• Ståskyttarna skjuter 40 skott på en tid av 60 min. inklusive fritt antal provskott.
• Resultaten decimaltolkas.
• Vid enstaka avhopp i laget ges laget, för den frånvarande skytten, 95 % av
skjuten poäng av den deltagande stå/sittskyttens poäng. Ex Laget har bara en
sittskytt till start, denne skjuter 400p. Laget får då tillgodoräkna sig 95 % av
400 dvs. 380p för den andre sittskytten som inte kom till start.
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•
•

Innan luftsäsongen börjar bestäms datum och plats för Smålandsseriens final.
Dag och plats läggs in i tävlingskalendern.

Kommande säsonger
• Ettan och tvåan i finalen går vidare till nästa säsongs final.
• De lag som vinner respektive zonserie kvalificerar sig till finalen.

• Om redan kvalificerat lag vinner sin zonserie så är tvåan kvalificerad för
•

finalen.
Dessa sex lag skjuter final på gemensam plats.

Priser
• Vandringspris till segrande lag. Förening med tre inteckningar behåller
vandringspriset.
• Guld, Silver och Bronsmedaljer till bästa lagens medlemmar. Penningpriser till
de fyra främsta lagen.
Förstapris 3000 kr, andrapris 2000 kr, tredjepris 1000 kr, fjärdepris 500 kr.
Arrangörsbidrag
• Förening som arrangerar finalen erhåller ett bidrag på 500 kr.
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