Uttagning till SFS:s läger (A) och representationstävlingar
(B)
A

Träningsläger för juniorer och seniorer + oldb

Aa

Kriterier:

Ab

1.

Önskvärt, att man har deltagit i SFSM eller FM

2.

Som förhinder (vilka bör meddelas) godtas deltagande
representationstävling, samt även sjukdom eller skolgång.

Lägeruttagning:

1.

Lägrets tidpunkt och antal platser meddelas på SFS:s hemsida 1 - 2
månader före lägret, samt föreningar vars skyttar deltagit i SFSM.

2.

Skytt som vill delta uppger sina bästa resultat från tävling där man kan
skjuta finska rekord, SFSM eller Regionmästerskap och a
 nmäler sig före
deadline ( punkt A a bör även uppfyllas)

3.

Med anmälan bör skytten uppge sina kontaktuppgifter.

4.

På förhand givet antal skyttar antas till lägret enl. rankingordningen.

5.

Till lägren borde även kallas seniorer.

B

Representationstävlingar

Ba

Landskamp Falling Target med luftvapen

1 .

Deltagit i SFSM, som förhinder (vilka bör meddelas) godtas deltagande i
representationstävling, samt även sjukdom eller skolgång.

2.

Uttagningstävlingar: E
 gen klass i Åbo FM kvaltävlingen (K
 upittaan Kisat)
och höstens lägertävling, samt en tävling som s
 kjuts senast i samband
med Kupittaan Kisat, Åbo FM kval-tävling och har a
 rrangerats
som en nationell tävling ( Åbo H / D klass kan vara en sådan).
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Skytten skall meddela till grenansvarig och (verksamhetsledaren) s
 enast
dagen före tävlingen varifrån detta resultat tages.
Det är på skyttens ansvar att resultaten skickas in till SFS,grenansvarig.
Vid behov används 4,5p + eller - / 10 skott, för uträkning av medeltal.

Bb

Bc

3.

Tre tävlingar varav medeltalet av två bästa räknas

4 .

Skyttarna bör kunna delta utan föräldrars medverkan.

5.

Uttagningssystemet är vägledande och tävlingsutskottet har rätt att i
undantagsfall frångå uttagningssystemet.

ESC Youth League med luftvapen

1.

Deltagit i SFSM (se punkt B a 1.)

2.

Uttagningstävlingar: Allt man skjuter i årets FM (inv + lag), SFSM och
OmrådetsM. (medeltal) O
 m ej alla kvaltävlingar är skjutna, används de
skjutna tävlingarna som grund vid uträkningen.

3.

Skyttarna bör kunna delta utan föräldrars medverkan.

4.

Som B a 5.

SFS - SLS på luftgevär och min gevär

1.

Deltagit i SFSM (se punkt B a 1.)

2.

De bästa (7 st ?) från SFSM ( på luftgev. räknas medeltal)

3.

De bästa (7 st ?) från SFSM på min.gev. Summa som beaktas:
ligg + 3x20sk, från egen juniorklass (medeltal)

4.

Skyttarna bör kunna delta utan föräldrars medverkan.

5.

Som B a 5.
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