Cup 2015/2016
Dere inviteres herved til å delta på Parabolflua Cup for klassene ASP-R-ER-J-V73-V65-V55-1-2-34-5. Tanken bak karusellen er å legge inn et konkurranseelement i de lange vintermånedene.
Arrangøren satser på god resultatservice i aviser, et velfylt gavepremiebord og en avsluttende finale
på Kvæfjord skytterlags elektroniske 15-meter. Karusellen har vært en ubetinget suksess de årene den
har blitt arrangert, og i fjor satte dere igjen deltakerrekord med smått utrolige 477 deltakere!
Karusellen avvikles som hjemmebaneskyting slik den populære Ofot-cupen har blitt arrangert i
mange år. Forskjellen er at dere hver uke selv kan bestemme hvilken ukedag dere avvikler
skytingen. Merk at man selvsagt ikke kan skyte flere skytinger samme uke/dag og så plukke ut
det beste resultatet. Her er det viktig at de deltakende lag og deltakere sørger for en ærlig
konkurranse! Resultatene rapporteres inn innen fredag kveld, helst pr. mail.
Gjeldende runder:
1.
Uke 48
2.
Uke 49
3.
Uke 50
4.
Uke 51
5.
Uke 2
6.
Uke 3
7.
Uke 4
8.
Uke 5

23. – 27. november
30. nov – 4. desember
7. – 11. desember
14. – 18. desember
4. – 8. januar
11. – 15. januar
18. – 22. januar
25. – 29. januar

De fire beste rundene teller i sammendraget. Ved poenglikhet rangeres skytterne etter 5.
resultat, 6. resultat o.s.v. Ved fortsatt likhet rangeres skytterne på beste oppnådde resultat, nest
beste resultat o.s.v.
FINALE: Lørdag 13. februar 2016
Finale:
Finale avvikles i klasse R, ER, J, 1-5, V55, V65 og V73. De fem beste skytterne i hver klasse
inviteres til karusellfinale.
Hvis noen av de uttatte skytterne ikke kan møte går vi videre nedover resultatlisten slik at vi får fullt
finalelag.
I finalen starter alle deltakerne på null. Det betyr at de åtte innledende rundene er en kvalifisering for
finaleplass. Premiering for finaledeltakerne skjer på bakgrunn av resultatet i finalen.
Finaleprogram: I finalen skytes det gamle DFS-programmet for innendørsskyting (alternativ 2 i tabell
11.130 i skytterboka) + 10 enkeltskudd i klassens høyeste stilling. Tideler teller på finalen!! Det betyr
at finaleprogrammet ikke er endret fra tidligere år.

Innrapportering av resultater:
Skytterlagene kan selv velge hvilken dag i uka de ønsker å
avvikle sin skyting. Kontaktperson
i hvert skytterlag melder inn resultatene for sine skyttere innen
fredag hver uke til John Morten Mortensen på mailadresse:
skytterjohn@hotmail.com
Resultatene blir kunngjort på nettsiden til skytterlaget: http://www.dfs.no/kvaefjord/ - følg oss også
på Facebook!
Skyteprogram:
Alle klassene skal skyte programmet som tilsvarer klassens program utendørs (alternativ 1 i tabell
11.130 i skytterboka). Skytterne melder seg på og skyter programmet for den klassen de skal
skyte i sesongen 2016!!
Premiering:
Gjenstandspremie på finalen. I tillegg blir det premiering etter følgende nøkkel på
hjemmebaneskytingen:
 Aspirant
100 % premiering
 R/ER/J
50 % premiering
 Øvrige klasser:
1/3 premiering
Finalen og hovedskytingen regnes premiemessig som to atskilte konkurranser. Det betyr at skyttere
som lykkes både i hoved- og finaleskyting kan oppnå to premier.
I finalen deles det ut gavepremier etter følgende nøkkel:
 5 deltakere (fullt finalelag):
3 beste gpr
 3-4 deltakere
2 beste gpr
 1-2 deltakere
1 best gpr
Arrangøren vil jobbe knallhardt for å få til gjenstandspremiering både på innledende skyting og
finale. Derfor hadde det vært fint om deltakende lag bidrar med gavepremie. Dette meldes til
arrangøren ved påmelding. De siste årene har det svært god respons fra skytterlagene, og det førte til
at vi hvert år har nådd målet om gjenstandspremiering både på hoved- og finaleskyting.
Innskudd:
ASP/R/ER/J
1-5 + V55/V65/V73

120 kroner
180 kroner

Innskuddet betales lagvis av kontaktperson til kontonr. 4780 07 00686 innen 10. januar 2016.
Lagene må oppnevne en kontaktperson som styrer betaling og innrapportering av resultater
som kan kontaktes pr. telefon eller mail. Det er også denne personen som får
finaleoppsettet.
Hvis det er noe dere lurer på før oppstart er det bare å ringe John Morten på telefon 48120822.
Lykke til med miniatyrsesongen 2015/2016!!
Hilsen Kvæfjord skytterlag

