Til Skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland

Roskilde 2. juli 2020

Foreningsholdsturnering 25, 50 og 200 meter sommersæson 2020
Skydeudvalgene har ændret sommerturneringen for sommersæsonen 2020, på
baggrund af covid-19 situationen og ændrede regler fra DGI Skydning.
Udtagelse af foreningshold skydes som én omgang/hovedskydning til landsdelsmesterskaberne, som holdes på Skydebane Vest 17., 19. 22. og 23. august 2020.
Hold tilmeldes online som navngivet foreningshold til landsdelsmesterskabet, eller
ved aflevering af holdseddel i indskrivningen, inden første skytte går på banen.
En skytte kan kun deltage på ét hold i hver disciplin.
Holdindskud opkræves ikke, der betales kun individuelt indskud til landsdelsmesterskaberne.
Følgende foreningshold a 4 skytter kan tilmeldes:
25 meter
Finpistol kal. .22 – Børn/Junior
Finpistol kal. .22 – Voksen/Senior (2 håndsfatning)
Finpistol kal. .22 – Voksen (1 håndsfatning)
Standardpistol kal. .22 – Børn/Junior
Standardpistol kal. .22 – Voksen/Senior (2 håndsfatning)
Standardpistol kal. .22 – Voksen (1 håndsfatning)
Grovpistol – kal. .32 (GP32)
Grovpistol – Andet (GPA)
Grovrevolver – (GR)
GrovFri – (GF) NB: Ej DM udtagelse
22Fri - NB: Ej DM udtagelse
50 meter riffel
Børn, Junior, Stilling, Åben, Senior
200 meter riffel
Børn, Junior, Stilling, Åben, Senior
Præmie:
Der udsættes et luftvåben som lodtrækningspræmie blandt de gennemførte hold.
Læs mere her: www.dgi-skyd.dk/turneringer
Turneringen benyttes også som udtagelse til DM.
Der udtages fire hold i hver DM gruppe på jf. DGI skyttebogen.
Udvalget kan stille hold til DM som har deltaget i anden stævne/turnering, hvis
ikke der er nok gennemførte foreningshold til landsdelsmesterskaberne.
DM forventes afholdt som normalt, dog med visse restriktioner og med endelig afgørelse 10. august 2020 af DGI Skydning - om hvorvidt DM stævnerne kan afholdes.
Ret til ændringer forbeholdes.
Vedtaget 22. juni 2020 af skyde-, turnerings- og stævneudvalgene
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