
VÄLKOMMEN TILL JAKTIA SPORTING CUP - 2019
Deltävlingar
Sportingstigen består av sex stationer, med fyra duvor på varje station (dubblé eller skottsdubblé). Licensierade 
skyttars serie är 48- duvor, dvs två varv på banan. Varje startande får starta så många varv han eller hon hinner 
under tävlingsdagen. Max 1st serie per varv. Gäller alla klasser.

Anmälan/starttider: Anmälan börjar kl. 09.00. Tävlingsstart kl. 10.00 fram till kl. 13.00. Gäller samtliga tävlingar. 

Startavgift per varv:
190:- med ammunition
150:- utan ammunition 
100:- junior med ammunition

Klasser: Licenserade skyttar, Olicensierade skyttar (jaktklass) Dam, Junior – 20 år, Yngre junior – 13 år.

Final: Skövde söndagen den 16 juni.

Deltävlingar: (bokade fram till dagens datum)

Banan: Regler för svenska skyttesportförbundet, Lerduvesektionens regler för lerduvegren, Engelsk Sporting gäller. 

Poängfördelningen: 5 poäng för deltagande i tävlingen + 3 poäng för dagens bästa resultat + 2 poäng för dagens 
andra bästa resultat + 1 poäng för dagens tredje bästa resultat.

Klasserna skjuter tillsammans men tävlar var för sig. De tre bästa resultaten räknas med till finaldagen. 

Resultaten från deltävlingarna redovisas på facebook och jaktiajonkoping.se och jaktiaakersberga.se

Final
Cupfinal skjut i Skövde, söndagen den 16 juni. Skytt har rätt att deltaga på finaldagen om han/hon har skjutit minst 
en deltävling. Alla som startar i finalen är med och tävlar både för hela cupen och dagens bästa resultat i respektive 
klass. I finalen skjuter samtliga klasser 48-duvor med undantag av klassen för licensierade skyttar som skjuter en 
annorlunda bana med en 100-skotts serie.

14/4 Söndag 10.00–13.00 Skövde JSK  

28/4 Söndag 10.00–13.00 Tällekullen

4/5 Lördag 10.00–13.00 Roslagens Jaktskytteklub 

5/5 Söndag 10.00–13.00 Tenhult  

12/5 Lördag 10.00–13.00 Nässjö

18/5 Lördag 10.00–13.00 Norrahammar  

25/5 Lördag 10.00–13.00 Aneby

6/6 Torsdag 10.00–13.00 Ulkeröds Gård

Jaktia Sporting Cup 
2019

VAR MED OCH TÄVLA OM ETT AV 
SVERIGES STÖRSTA PRISBORD!

För mer information följ oss på facebook – Jaktia Jönköping, Jaktia Åkersberga och Jaktia Kållered


