11.02.2016

Pinsecup
Jegertrapcup Oppland pinsehelgen 2016

Cupen omfatter 3 50-skudds stevner over 3 dager, og en finaleomgang for de beste sammenlagt.
Finaleomgangen gjennomføres så snart siste stevne er avholdt, og består av en 25-skudds serie.
Cupen rullerer blant lokalforeningene i Oppland.
1

Følgende stevner inngår i årets pinsecup:
Dato
14.05
15.05
16.05

Arrangør
Øystre Slidre JFF
Vestre Slidre JFL
Nord-Aurdal JFF

Kontaktperson
Aage Kjonerud
Rolf Finneberg
Jens Chr Gulbrandsen

Telefon
950 45 099
416 09 710
913 49 158

Sted
Dalsåni
Slidrestøladn
Rebne
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Arrangørforeningene utpeker i fellesskap en hovedansvarlig for cupen, og er hver for seg
ansvarlige for å skaffe tilveie nødvendig mannskap til gjennomføring av eget stevne.
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De 5 beste sammenlagt skyter i finalen. Skyttere med lik poengsum som siste kvalifiserte
deltar i finalen. Rekkefølgen etter finalen bestemmes ut fra totalt antall treff. Ved
resultatlikhet om de tre første plassene foretas omskyting etter NJFFs regler for
hagleskyting.
Finaleskytterne betaler en tilleggskontingent for finaleserien. Kontingentens størrelse
fastsettes av arrangør.
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Resultatlister må utarbeides fortløpende og bekjentgjøres ved oppslag på banene.
Resultater fra første stevne skal forefinnes på andre stevne, og likeledes resultater fra første
og andre stevne på banen hvor tredje stevne gjennomføres. Skytterne plikter sjøl å
kontrollere at sine skyteresultater er rett ført.
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Det premieres etter hvert stevne (sammenlagtresultatet for to serier), og i henhold til
gjeldende regelverk for premiering av stevner i G-Sport/Jakt & Friluft Cup (alle tre stevner
inngår også i denne cupen). I tillegg premieres de tre beste etter finaleskytingen med
pengepremier. Premiene skal ha verdi på henholdsvis kr 1.000, kr 800, og kr 600. Arrangør
velger sjøl om det skal sette opp eventuelle gavepremier i tillegg.
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Det er satt opp en vandrepokal (ny i 2012). Denne går til den som har vunnet pinsecupen tre
ganger.
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Kostnadene til pengepremiene (i alt kr 2.400) og vandrepremien dekkes over regnskapet til
G-Sport/Jakt & Friluft Cup (cupkomiteen). Arrangør fakturerer cupkomiteen for utlegget
etterskuddsvis. Faktura sendes NJFF Oppland, postboks 33, 2713 Roa eller oppland@njff.org

