Boule- Precisionsskytte
Söndag-måndag 10-11 juli 2016
Tyska torget, Norrköping
Under SM-veckan i Norrköping genomförs precisionsskytte i klasserna öppen och dam.
Det är 12 startande per klass. Skyttet genomförs med duellskjutning.
Omgång 1: 12 startande per klass/6 dueller per klass. Vinnarna samt de två med högst poäng går
vidare.
Kvartsfinal: 8 startande per klass/4 dueller per klass. Vinnarna går vidare.
Semifinal: 4 startande per klass/2 dueller per klass. Vinnarna går vidare. Förlorarna i semifinalen
skjuter inte om 3:e platsen utan båda utses som 3:a.
Final: 2 startande per klass/1 duell per klass.
Vid lika poäng är det flest 5:or och därefter 3:or som avgör vem som segrar.
En skytteserie består av fem olika stationer. Vid varje station skjuter skytten från fyra avstånd
(sex, sju, åtta och nio meter). Ett skott per avstånd. Max är 100 poäng. Vid de fyra första
stationerna ska skytten skjuta bort ett målklot ur ringen utan att det egna skytteklotet lämnar den.
Vid några av stationerna läggs hinderklot ut för att göra det svårare. Vid station fem ska skytten
träffa ”lillen” (ett mindre träklot) utan att skytteklotet lämnar ringen.
Varje skott kan ge 0, 1, 3 eller 5 poäng, utom vid station 5 då skotten kan ge 0, 3 eller 5 poäng.
Skottet är giltigt om klotet landar på eller innanför ringen och träffar målet före eventuell träff av
hinder.
Vid station 1-4 ska skytten träffa ett målklot.
5 poäng utdelas om skytten träffar målklotet så att detta lämnar ringen och det egna skytteklotet
stannar kvar i ringen utan att eventuella hinderklot/lillen rubbas.
3 poäng utdelas om målklotet träffas på giltigt sätt och lämnar ringen utan att eventuella
hinderklot/lillen rubbas.
1 poäng utdelas om målklotet träffas på giltigt sätt men blir kvar i ringen samt om målklotet
träffas korrekt men eventuella hinderklot/lillen rubbas.
Vid station 5 ska skytten träffa lillen.
5 poäng utdelas om lillen träffas på giltigt sätt och lämnar ringen.
3 poäng utdelas om lillen träffas på ett giltigt sätt men stannar kvar i ringen.

Stationer:
Station 1:
Ensamt klot

Station 2
Klot bakom lille

Station 3
Klot mellan 2
klot

Station 4
Klot bakom ett
annat klot

Station 5
Lillen

Håll ögonen på:
Öppen klass:
Rickard Nilsson, Coccinelle PC (Malmö) - regerande mästare, bronsmedaljör i precisionsskytte vid
herr-EM 2009 och innehavare av det svenska rekordet på 51 poäng. Ingår i landslagstruppen.
Kristofer Hirverud, Skatås BK – silvermedaljör 2015.
Conny Carlsson, Boulero SSK (Stockholm) - bronsmedaljör 2015 och silvermedaljör 2014.
Damklass:
Signe Holgersson, Boulett BK (Västerås) - regerande mästare. Ingår i landslagstruppen.
Jennifer Andersson Persson, Sundsvalls BK - silvermedaljör de två senaste åren.
SM-medaljörer 2015
Öppen klass:
1. Rickard Nilsson
2. Kristofer Hirverud
3. Conny Carlsson & Håkan Jonsson

Damklass:
1. Signe Holgersson
2. Jennifer Andersson-Persson
3. Jessica Karlsson & Birgitta Nordfors

Världsrekord:
Cristophe Sévilla (Frankrike) 67 poäng
Svenskt rekord:
Rickard Nilsson 51 poäng
Mediekontakt: Pontus Thuresson, 070-787 60 76, pontus.thuresson@svenskboule.se
svenskboule.se

facebook.com/svenskboule

svenskboule

