LAPUA 300m Open 2021
... Nu med yderligere prisreduktion ...

Skydebaneforeningen Aarhus indbyder hermed til
udendørs 300 meter turnering på Aarhus Skydebane.
Der skydes 2 discipliner – 3 x 40 og 60 liggende.
Herrer, Damer og Juniorer skyder samlet i en åben klasse.
Der kan skydes dobbelttest på 60 skud liggende alle dage.
Der kan skydes 3x20 udenfor konkurrence.

Turneringsdage:
Dag 1.
Dag 2+3.
Dag 4.
Dag 5.
Dag 6+7.
Dag 8.
Dag 9.
Dag 10.

Lørdag d. 17. april 2021
Lørdag/søndag d. 08-09. maj 2021
Lørdag d. 22. maj 2021
Lørdag d. 05. juni 2021
Lørdag/søndag d. 26-27. juni 2021
Lørdag d. 31. juli 2021
Lørdag d. 14. august 2021
Lørdag d. 18. september 2021.

Skydetider:
60 liggende
3 x 40
40/60/40

Kl. 09:00 / 11:00 / 13:00
Kl. 09:00 / 13:00
Kl. 09:00 / 13:00

Skydetiden angiver starttidspunkt for første gældende skud.

Turneringspræmier:

CBPU er pengesponsor på turneringen.
Der er 3 præmier i hver disciplin:
1.-plads:
2.-plads:
3.-plads:

3000 DKR
2000 DKR
1000 DKR

Præmierne uddeles til skytterne med det højeste gennemsnit
af de 4 bedste resultater i hele turneringen.

Lodtrækningspræmier:

LAPUA er ammunitionssponsor på turneringen.
Ammunitionspræmierne (300/200/100 patroner) udtrækkes blandt
deltagerne i gennemførte turneringsdage.
Hver skydning giver et lod i udtrækningen (max. 2 lodder pr. skytte pr. dag).
Lodtrækning og præmieoverrækkelse finder sted efter sidste stævne.

Ammunition:
Vi tilbyder helt eksklusivt seniorskytter, at de kan købe 6 mm BR
ammunition til brug i konkurrencen til kun kr. 2,50 pr. patron.
Juniorskytter skal nu kun betale kr. 1,50 pr. patron.
Du skal kun betale for den ammunition du bruger.
Resten afleveres til stævneledelsen efter skydningen.
Du afregner for brugt ammunition straks efter endt skydning.
Max. køb af 6 mm BR pr. skydning:
60 liggende.
100 stk. 6 mm BR
3 x 40.
200 stk. 6 mm BR
40/60/40
200 stk. 6 mm BR.
Det vil også være muligt at købe 6,5x55 ammunition til særdeles lav pris.

Våben og udstyr:
Dansk Skytte Union og CBPU bidrager med udlån af fririfler (6 mm BR).
De må benyttes til konkurrencen og bookes ved tilmelding.
Bemærk, at ikke alle lånerifler kan forventes at have monteret
bagkappe/krog, håndstop eller irisblende.
Medbring derfor dit eget grej for en sikkerheds skyld !
Har du en 6 mm BR riffel stående hjemme i riffelskabet, som du gerne vil
låne ud på stævnedagene, vil du få en slitage godtgørelse på kr. 1,- pr. skud.

Turneringsregler:
Turneringen afholdes på Aarhus Skydebane, Højbyhus 1A,
8462 Harlev J.
Der skydes som udgangspunkt efter ISSF´s regler.
Undtaget er skydning i åbne klasser samt kombineret match.

Indskud.
Juniorskytter får nu specialrabat på indskuddet !
60 liggende
3 x 20 STD
3 x 40
40/60/40

Senior:
Senior:
Senior:
Senior:

kr. 75,kr. 125,kr. 125,kr. 200,-

Junior:
Junior:
Junior:
Junior:

kr. 50,kr. 75,kr. 75,kr. 100,-

Tilmelding:
Bindende tilmelding efter ”Først til mølle…”-princippet til
turneringsansvarlig Carsten Brandt på carsten.brandt@cbpu.dk
senest 3 dage før stævnedagen.
Tilmeldingen skal indeholde:
- Dit navn
- Din forening
- Disciplin
- Ønsket skydetid (dato og tidspunkt)
- Junior/Seniorskytte
- Ønsker at låne våben (Ja/nej)

Betaling:
Indskuddet betales før skydning til konto 6182 – 3970006841
eller MobilePay 40801027.
Husk at skrive dit navn og turneringsdato i ”Besked til modtager”.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til Danmarks
første 300 meter turnering på Aarhus Skydebane

