
INBJUDAN 
 

Luleå Sportskytteklubb inbjuder till Sportskytte Cupen 2018. 
Tävlingen omfattar 4 omgångar som man skjuter på hemmabana, skjuter man i 
samband med en annan tävling behöver man inte använda kontrollappar.  
Man räknar dom 3 bästa resultaten. 
Resultaten e-postas senast veckan efter varje omgång. 
 
OBS !  INGET KRAV PÅ TÄVLINGSLICENS 
 

Klassindelning för Sportskytte Cupen 2018 
Klassning sker på grundval av skjutresultat från sportskyttetävlingar 2016-2017. 
Finns det inga resultat så beslutar tävlingsledningen vilken klass man hamnar i.  
   
Gren Klass 1 Klass 2 Klass 3 Junior Veteran 

Grovpistol 0 p – 534 p 535 p – 554 p 555 p - uppåt 
 Fyller minst 55 

under året 

Sportpistol 0 p – 539 p 540 p – 559 p 560 p – uppåt 
Fyller högst 20 
under året 

Fyller minst 55 
under året 

Standardpistol 0 p – 519 p 520 p – 539 p 540 p – uppåt 
Fyller högst 20 
under året 

Fyller minst 55 
under året 

Fripistol 0 p – 509 p 510 p – 529 p 530 p – uppåt 
Fyller högst 20 
under året 

Fyller minst 55 
under året 

Snabbpistol 0 p – 524 p 525 p – 539 p 540 p – uppåt 
Fyller högst 20 
under året 

Fyller minst 55 
under året 

      
    Klasser kan slås ihop vid lågt deltagarantal. 
 

Skjutperioder  Omg 1  7/5-3/6,   Omg 2  4/6-1/7,  
Omg 3  2/7-29/7, Omg 4  30/7-26/8,  

   

Startavgift  100 kr per gren 
    Sätts in på Luleå Sportskytteklubbs pg 71724-9 
    Märk med ”Sportskytte Cupen 2018”. 
 
Priser   Medaljer till dom tre bästa i varje klass. 

Ev kan andra priser också förekomma. 
 
Anmälan  Anmälan insändes senast 8 maj  per e-post till      

luleaspsk@home.se 
    Med namn, förening, gren samt klass. 

Skjutkort och kontrollappar sändes i samma takt som 
anmälningarna inkommer. 

 
Övrigt Överskottet från denna tävling kommer att delas ut till 

aktiva juniorskyttar i länet.        
 

  
Tävlingsledare Jukka Paaso  070-6204116, 070-2682212 


