Tävlingsreglemente Mälarcupen Sporting 2021 - 2022
Tävlingsform
Tävlingarna skjutes enligt skyttesportförbundets regler som Engelsk Sporting
(http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Reglerochbestammelser/Lerduva/) i
klasserna AA, A,B och C med 100 duvor. AA kan användas om det är minst tre startande. AAA
används inte i Sverige. Dessa skyttar ingår alltid i AA-klass. Är det mindre än tre skyttar i klassen,
tävlar dessa i klass närmast under, lika enligt Skyttesportförbundets regler. För få tävlande (mindre
än tre startande) i C-klass tävlar i B-klass. (Klass AAA / AA ska vara 15,25% och klasserna A,B och C
ska vara 28,25% av totala antalet tävlande, allt enligt Skyttesportförbundets regler)
Duvor som används är: Standard, midi, mini, battue och rabbit.
Ändringar i regler och beslut om var finalen skall gå beslutas på ett möte inför kommande säsong. En
representant från var klubb som vill vara/ har varit med i cupen har rösträtt för kommande års
ändringar. Beslutade regler kvarstår tills beslut om ändring tagits. Alla klubbar har rätt att ha fler än
en tävling under tävlingssäsongen, dock max tre varav minst en på hösten.
Tävlingarna skjuts som endagstävling på en nybyggd bana för dagen där ingen haft tillfälle att träna,
för att ge alla samma förutsättningar. Skjuts i lag med tryck och döm själva. Pandemin som pågår har
dock gjort att upplägget för tävlingarna får anpassas till rådande förhållanden tills vidare. Det innebär
att tävlingen kan skjutas över två dagar, att rullande start eller liknande upplägg kan användas som
uppfyller de regler som gäller i samhället. Avvikande upplägg ska sanktioneras av tävlingskommittén
för Mälarcupen Sporting före tävling.
Arrangörer av tävlingar ingående i Mälarcupen Sporting förbinder sig att följa tävlingsreglementet.
Om avsteg sker, eller om annan orsak inträffar som påverkar tävlingens inverkan på cupen, kan den
aktuella tävlingen utgå från cupen efter beslut av tävlingskommittén. Arrangerande klubbar bidrar
med upp till 200:-/klubb och säsong för marknadsföring av Mälarcupen Sporting och ett utökat
deltagande av juniorer, damer och prova-på-skyttar .

Tävlingsperiod och tider
Tävlingsperioden är mellan September månad innevarande år t.o.m Juni månad följande år.
Målsättningen är att finalen alltid ska arrangeras första söndagen i Juni. Om finalen kolliderar med
SM-tävling eller större internationell tävling kan finalen flyttas till närmaste söndag omedelbart före
eller efter ordinarie finaltid. Starttiden på deltävlingar och final är 10.00 men kan tidigareläggas om
behov finns och ljuset tillåter.

Anmälan, startavgift och resultatredovisning
Tävlingen läggs in som ”Mälarcupen Sporting” och med klubbnamnet i avsedd kolumn på IndTA (och
i förekommande fall på lerduvor.com.se) med datum, start tid och övrig relevant information. Alla
anmälningar till tävlingen ska ske via IndTa tills vidare för att rätt klassning på skyttarna ska erhållas.
Startavgiften är 500:- / tävlande (460:- anmälning, 40:- förbundet). Pensionärer betalar
fortsättningsvis 450:- i startavgift från det år man fyller 65.
Juniorer (upp t.o.m. 20 år) betalar en reducerad startavgift på 250:Skyttar utan tävlingslicens har möjlighet att delta som ”prova-på”-skyttar utom tävlan om plats finns.
Anmälningsavgiften är 250:- men resultatet ska ej redovisas i resultatlistorna (IndTA, lerduvor.com)
eller tas med i Mälarcupsrankingen. Startavgiften går oavkortat till arrangerande klubb och ”provapå”-skyttarna är ej heller med i prisutdelningen
Föranmälan till respektive tävling ska ske senast torsdag samma vecka. Efteranmälan kan ske och
debiteras med 100:- utöver startavgiften och går till den arrangerande klubben. Arrangerande
klubbar bestämmer om förskottsbetalning ska användas eller om betalning sker på plats på
tävlingsdagen.
Publicering av tävlingsresultatet efter tävlingen sker snarast av arrangören till IndTA.

Poängberäkning
Systemet med rankingpoäng används för poängberäkningen.













Poängberäkningen sker genom rankingpoäng i alla klasser från dagens högsta resultat.
Samma system som förbundet har för ranking till landslagen.
Rankingpoängen beräknas genom att skytt med högst antal träff (oavsett klass) får 100
poäng. Övriga skyttar får poäng i förhållande till bästa skytt (ex om bästa resultat är 91 av
100 så ger det 100 poäng. Om näst bästa resultat är 89 av 100 så ger det 98 poäng (diff mot
bästa skytt är -2 som ska dras ifrån 100). Ett resultat på 73 av 100 ger 82 poäng (diff mot
bästa skytt är -18 som ska dras ifrån 100)
Rankingpoäng ges vid varje tävling och de bästa poängen från 4 deltävlingar plus poängen
från finalen, dvs totalt 5 tävlingar, räknas ihop för att ge slutställning och segrare. (Antalet
ranking-grundande tävlingar kan justeras upp eller ned av tävlingskommittén beroende på
om antalet arrangerade tävlingar avviker markant från det brukliga)
Varje klass med tillräckligt antal deltagare (minst 3 st enl Sv.Skyttesportförbundets regler) är
med och delar på prispengarna.
Deltagande i finalen är obligatoriskt för att kunna placera sig i slutställningen.
Om en omklassning har genomförts av förbundet före finalen, skall skytten flyttas till sin nya
klass och tar då med sig eventuella poäng. Inklassning av nya skyttar sker enligt förbundets
regler.
Finalen är också en deltävling där prispengar fördelas enligt dagens resultat. Sedan
sammanställs den totala rankingpoängen så att vinnarna i årets Mälarcupen Sporting kan
utses.
Rankingpoängen för Mälarcupen Sporting nollställs inför varje ny säsong.

Fördelning anmälningsavgifter, prispengar etc
Startavgift 500 kr per tävlande (juniorer, pensionärer och ”prova-på”-skyttar undantagna) fördelas
enligt följande:







120: för klubbens omkostnader för duvor, el m.m.
70:- till finalen (levereras till klubben som har finalen).
110:- till prisbord för dagen.
40:- till Skyttesportförbundet (start-40’an).
150:- som investeringsmedel för arrangerande klubb.
10:- till kassan för investeringar, marknadsföring, omkostnader etc.

Startavgifter för juniorer och prova-på-skyttar går oavkortat till arrangerande klubb. Pensionärer
betalar enligt ovan med undantag för investeringsmedel för klubben som istället blir 100:Fördelning deltävlingar:



60% av prissumman fördelas lika på vinnarna i klasserna AA, A, B, C (minst 3 startande/klass)
40% av prissumman fördelas lika på 2:a plats i klasserna AA, A, B, C

(Fördelning måste givetvis anpassas efter dagens deltagarantal, och ovanstående förslag skall
ses som riktlinjer. Är antalet startande få i någon klass kan det räcka med ett pris)
Obs! Priser hämtas av närvarande skyttar eller skickas om skytten begär detta.

Fördelning finalen: (finalen är också deltävling och priser för denna fördelas enligt ovan)






40% av prissumman fördelas lika på vinnarna i klasserna AA, A, B, C (minst 3 startande/klass)
28% av prissumman fördelas lika på 2:a plats i klasserna AA, A, B, C
18% av prissumman fördelas lika på 3:e plats i klasserna AA, A, B, C
9% av prissumman fördelas lika på 4:e plats i klasserna AA, A, B, C
5% av prissumman fördelas lika på 5:e plats i klasserna AA, A, B, C

(när procentfördelningen är gjord avrundas summorna till lämpliga jämna krontal)
Obs! Priser hämtas av närvarande skyttar eller skickas om skytten begär detta.

Tävlingskommitté /kontaktpersoner.
Thomas Norén

Birger Hall

Mats Pantzar

070-739 91 80

070-797 68 06

072-468 31 44

info@svenskskyttesupport.se

Start-40’an
Start-40’an utgör 40 kr per tävlingsstart (ej juniorer och prova-på-skyttar ). Detta gäller
samtliga tävlingar som skjuts enlig det internationella reglementet och programmet.
Skall inbetalas till SvSF på bg 834-7718.
Ange förening, gren, tävling, datum och antal starter.

