Airsoft Challenge Hjemmebane Postal 2021

Vadum skytteforening og DGI Nordjylland byder velkommen til
Airsoft Challenge genstarts postal 2021. Målet med denne postal
er at få foreningerne i gang med at skyde og vise medlemmerne
at der er noget at se frem til.
Hvad er en postal?
En postal er et stævne man skyder hjemme ved sig
selv på sit eget udstyr. Alt optælling osv. vil foregå
via stævneprogrammet, hvor foreningerne selv
indtaster resultaterne.

Max 35 skud opladt.
Red dot tilladt.
Magasinbrønd tilladt.
Udvendig opgradering tilladt.

Hvordan?
Der skydes 5 runder på hjemmebane.
For at deltage skal man bruge en skydebane som
er 7x7 meter samt 10 stålmål som er Ø12 ligesom
de elektroniske mål.

Tilmelding
Foregår via https://skydetilmelding.dgi.dk/
OBS: For at tilmelde skytter skal de have et
skyttenummer (kontakt foreningsformand eller
landsdelens KAP-person) samt login. Har man ikke
login-kode kan det fås på https://mit.dgi.dk/

Baneopstilling og tidtagning
Banetegningerne er vejledende og det vigtigste er
at målene står som på tegningerne så det er ens
for alle.
Se banebilag her

Resultater
Der skydes 5 baner og foreningen registrerer selv
sine skytternes resultater via stævneprogrammet
https://skydestaevne.dgi.dk Der bruges
stævnekoden 7AA1FEA8

Alle handlebaner starter i lav klar med ladt og
sikret pistol.
Lav mål 060 cm til underkant skive.
Høj mål 110 cm til underkant skive

Man kan via https://minidraet.dgi.dk/ løbende følge
med i resultaterne.
Det er den samlet hurtigste tid som vinder. Der er
ingen max forsøg på handlebanen.

Til tidtagning er alt fra stopur til elektronisk mål
tilladt.

Start på skydning af de 5 runder
Er tirsdag den 26. oktober 2021. Sidste frist for
indrapportering af resultater er tirsdag den 14.
december kl. 20.00.

Klasser
Der skydes i 2 klasser Standart og Open
For Standard klassen tæller følgende regler:
Max 15 skud opladt.
Fiber sigter tilladt.
Magasinbrønd tilladt
Ingen andre udvendige opgraderinger.
For Open klassen tæller følgende regler:

Præmier
Der vil være medaljer til top-3 i hver klasse samt
en vandrepokal!
Spørgsmål?
Ved spørgsmål om baneopstilling eller andet kan
Vadum airsoft træffes på tlf. 60637545 eller mail:
loopdk@gmail.com

Tilmelding via https://skydetilmelding.dgi.dk/

