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Generelle bestemmelser
§ 1. Reglement
Reglementet er gældende for holdturnering for DGI Fyn Skydning.
§ 2. Inddeling
Skytterne opdeles i klasser i henhold til DGI Skydnings klasseskydning.
En skytte kan i samme sæson kun skyde for én forening i hver skydeart,
jfr. Skyttebogens bestemmelser om skytten som kapskytte.
Alle foreninger opfordres til at tjekke, at skytterne på holdene er klassificeret i den rigtige gruppe og i den forening, hvor de er på hold.
§ 3. Holdturnering
Holdturneringen udskrives i grupper i henhold til DGI Skydnings vedtagelser:
Riffel
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

A = BK
B = Junior
C = Stilling
D = Åben
E = Senior
F = Mix

Pistol
Gruppe A+B = BK+Junior
Gruppe C
= 1-hånds
Gruppe D+E = 2hånds+Senior
Gruppe F
= Mix

Der kan tilmeldes hold til deltagelse i puljeturnering og/eller hold der ønsker
at skyde alle skydninger på hjemmebane.
I hver gruppe opdeles de hold, der er tilmeldt puljeturneringen, i et antal serier.
Den første (og bedste) serie vil altid dække hele Fyn, mens efterfølgende serier kan regionsopdeles, som det skønnes hensigtsmæssigt efter antal deltagende hold.
Hver serie opdeles i 1 eller flere puljer.
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Hvor der er under 10 puljer i gruppen anvendes følgende opdeling:
Serie 1
Serie 2
Serie 3 m.fl.

- pulje A
- pulje A og B
- pulje A og B

Hvor der er 10 eller flere puljer i gruppen anvendes følgende opdeling:
Serie 1
Serie 2
Serie 3 m.fl.

- pulje A
- pulje A og B
- pulje A, B, C og D

I alle serier består hver pulje af indtil 5 hold – se dog særbestemmelse for
15 m pistol.
Da holdturneringen gælder som udtagelse til DM, følges Skyttebogens regler
om holdturnering for skytteforeningshold. Vedr. eventuel dispensation: se
særbestemmelse for den enkelte skydeart.
Der skydes enkeltturnering i alle serier. I puljer med 3 og 2 hold skydes der
dog dobbeltturnering.
Hver forening kan anmelde et ubegrænset antal hold i overensstemmelse
med holdturneringens faste inddeling.
Inden for de forskellige grupper sammensætter foreningerne selv hold, som
skal bestå af 4 skytter. Udskiftning er tilladt, men en skytte må kun deltage
på 1 hold per runde. Se tillige §6.
Såfremt der i en disciplin inviteres til deltagelse i en serie for Mix-hold, gælder det for alle discipliner, at et hold består af fire skytter, og at der skal
være skytter fra mindst 2 klassegrupper repræsenteret på holdet. Mix-hold
kan ikke vinde deltagelse i DM. På Mix-hold er det tilladt at benytte en
skytte, der også skyder på et regulært hold. Denne skytte skal naturligvis
skyde en skydning for hvert hold, skytten deltager på.
§ 4. Afgørelse af placering
I hver skydning skydes om 2 kamppoint, der fordeles således:
2 point gives til vunden kamp.
1 point gives til uafgjort kamp.
0 point gives til tabt kamp.
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Såfremt 2 eller flere hold opnår lige mange kamppoint, afgøres deres placering efter følgende retningslinjer:
1. Flest skudte point
2. Flest point i den pågældende skydning mod modparten
3. Mindst antal point mellem højeste og laveste skytte på hvert hold
Hvis et hold helt udgår i løbet af holdturneringen, medregnes ingen af dens
skydninger ved holdenes placering.
Sammensætning af puljerne:
Serie 1 består af de 2 bedste i serien året før (kamppoint) samt vinderen fra
henholdsvis serie 2 A og 2 B.
Øvrige serier og puljer sammensættes dels ud fra geografiske hensyn (opdeling i regioner efter antal tilmeldte hold), dels efter holdets placering på den
samlede rangliste.
§ 5. Rangliste
For hver runde tildeles der point som følger:
Det hold med størst antal skudte point i runden tildeles point svarende til antallet af hold i serien.
Det hold med næststørst antal skudte point i runden tildeles 1 point færre og
så fremdeles, indtil alle hold har fået point.
Hvis 2 eller flere hold har opnået samme antal point, tildeles de samme antal
point.
§ 6. Flere hold fra samme forening
Deltager en forening med flere hold i samme serie, opføres holdene som hold
1, hold 2, osv. Hold 1 skal være det stærkeste.
Deltager en forening med flere hold i samme pulje, skal disse skyde mod
hinanden i første omgang.
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§ 7. Arrangement af skydninger
Turneringshold
Førstnævnte forening i turneringsprogrammet har hjemmebane og bør i god
tid, dog mindst 14 dage før skydningen afholdes, invitere den anden forening.
OBS: Det er begge foreningers ansvar, at kampen bliver aftalt OG afviklet
rettidigt.
BEMÆRK: Såfremt det aftales, at kampen ikke afholdes samme tid og sted,
ændres begge holds status til hjemmebanehold på ranglisten.
Skydningen afvikles i den periode, der er angivet i det udsendte program.
Den forening, der har hjemmebane, stiller skydebane og skiver til rådighed
for afvikling af skydningen. Der må ikke opkræves beløb for afvikling af
skydningerne.
Hvis holdene i en pulje ønsker at afholde flere kampe på samme dag i den
ene af foreningerne, er dette selvfølgelig tilladt.
Skytternes navne, klasse OG skyttenummer samt eventuel dispensation
SKAL påføres resultatkortet. En skytte kan kun bruges, hvis vedkommende
har et skyttenummer.
Husk, det er foreningen selv, der sørger for skyttenumre på Foreningsportalen.
Resultatkortet, der ligger på DGI Fyn Skydnings hjemmeside, skal senest 2
dage efter skydningens afholdelse indsendes til puljeskydning@dgifyn.dk i
korrekt udfyldt stand, dvs. med angivelse af gruppe, serie og pulje samt
dato, resultat og underskrifter.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at foretage stikprøver til enhver tid,
indtil der er udtaget hold til DM.
Resultatkortet vedhæftes som Excel-fil eller printes, udfyldes og vedhæftes
som pdf-fil eller billede.

Side 4

Hjemmebaneskydningshold
Ved hjemmebaneskydninger optæller foreningen selv skiverne. Hvis der skydes på papskiver, skal disse være fortløbende nummereret. Skiver eller udskrift påføres skyttens navn - skyttenummer og resultat og opbevares sammen med et udfyldt holdkort.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at foretage stikprøver til enhver tid,
indtil der er udtaget hold til DM.
§ 8. Skydningens begyndelse og gennemførelse
Såfremt der undtagelsesvis mangler skytter på det ene eller begge hold,
skal disse skytter skyde på enten modpartens eller neutral skydebane senest
8 dage efter. Hvilken løsning der vælges, aftales mellem holdene.
Ingen skydning må påbegyndes, før begge hold er mødt.
Der skydes i henhold til DGI Skydnings regler. Der må kun skydes på én
skive ad gangen.
§ 9. Skydningernes afslutning
Alle skydninger skal være afsluttet i henhold til datoerne i programmet.
Alle resultater skal være indberettet til puljeskydning@dgifyn.dk senest 2
dage efter skydningen.
I puljer, hvor hold har trukket sig eller trods aftale ikke er mødt, skydes den
pågældende skydning på hjemmebane, og resultatkortet indsendes.
§ 10. Afbud
Afbud skal være modparten i hænde senest 2 dage (48 timer), før den fastsatte skydedag.
Såfremt en udekamp ikke afvikles ude, men skydes på hjemmebane ændres
udebaneholdets status til hjemmebaneskydende hold.
§ 11. Protester
Protest vedrørende bane eller arrangement af skydningen skal, for at være
gyldig, meddeles modparten før skydningen.
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Kan foreningerne ikke blive enige om bedømmelsen af skiverne, indsendes
disse til DGI Fyn Skydnings kontor for afgørelse.
Protester og skivebedømmelse skal indsendes til DGI Fyn Skydnings kontor
senest 2 dage efter skydningerne.
§ 12. Danmarksmesterskab
Der genereres sideløbende en rangliste, hvor alle tilmeldte hold i en gruppe
bliver tildelt point ud fra de skudte point i de enkelte runder, se mere i §5.
De bedst placerede hold på ranglisten udtages til deltagelse i DM i henhold til
det antal pladser landsdelen bliver tildelt.
Såfremt der blandt disse er hold, der ikke har deltaget i puljeturneringen, afvikles der en finale mod de resterende hold i top 6.
For at blive udtaget til deltagelse i DM, kræver DGI Fyn Skydning, at der skal
indberettes et holdresultat med min. 3 skytter i hver runde.
§ 13. Turneringsledelsen
Alle spørgsmål og forhold der indsendes til DGI Fyn Skydnings kontor, afgøres af DGI Fyns Skydeudvalg, der forbeholder sig ret til at fastsætte eller
ændre holdturneringsprogrammet.
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Særbestemmelser – riffel
15 m riffel
Ud over skydning i den gruppe, som skytten tilhører, gives der generelt dispensation til, at nedennævnte i samme skyderunde må skydes:
Gruppe A
Gruppe B, D og E
Gruppe C

i gruppe B, sma el.al
i gruppe C, stående frit
i gruppe E + F, sma ell. al – dog kun når skytten
aldersmæssigt kan skyde senior.

Hold, hvor der deltager skytter på dispensation, kan ikke vinde retten til at
deltage i Danmarksmesterskabet.
På resultatkortet skal det anføres, såfremt en skytte har skudt på dispensation.

Luftriffel
Alle skydningerne gennemføres som hjemmebaneskydninger. Skydningerne
skal afvikles, og resultater indsendes inden for den periode, der er anført i
puljeprogrammet.
Der afvikles finale, såfremt der er flere hold i en gruppe end de DM-pladser,
landsdelen er tildelt.

50 og 200 m riffel
Ud over skydning i den gruppe, som skytten tilhører, gives der generelt dispensation til at nedennævnte i samme skyderunde må skydes:
Gruppe A
Gruppe B, D, E
Gruppe C

i gruppe B, lua
i gruppe C, lks
i gruppeE + F, lua ell. sma – dog kun når skytten
aldersmæssigt kan skyde senior.

Hold, hvor der deltager skytter på dispensation, kan ikke vinde retten til at
deltage i Danmarksmesterskabet.
På resultatkortet skal det anføres, såfremt en skytte har skudt på dispensation.
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Særbestemmelser pistol
15 m pistol
I alle serier består hver pulje af indtil 6 hold.

Luftpistol
Alle skydninger gennemføres som hjemmebaneskydninger. Skydningerne
skal afvikles, og resultater indsendes inden for den periode, der er anført i
puljeprogrammet.
Der afvikles finale, såfremt der er flere hold i en gruppe end de DM-pladser,
landsdelen er tildelt.

15 m samt 25 m standard og finpistol
Ud over skydning i den gruppe, som skytten tilhører, gives der generelt dispensation til at nedennævnte i samme skyderunde må skydes:
BK-klasse
Junior
Junior
Senior
Åben klasse

på
på
på
på
på

2-hånds
1-hånds
2-hånds
1-hånds
1-hånds

hold
hold med 1-håndsfatning
hold
hold med 1-håndsfatning
hold med 1-håndsfatning

Hold, hvor der deltager skytter på dispensation, kan ikke vinde retten til at
deltage i Danmarksmesterskabet.
På resultatkortet skal det anføres, såfremt en skytte har skudt på dispensation.
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