Indbydelse DM 2017

VOKSEN
Riffel
UNG/VOKSEN/ÅBEN/SENIOR/FRI
50-200 og 300 meter
300 meter Nordisk Program
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Konkurrencer DM Voksen Riffel:
D. 29. sep.-1. oktober.
Der konkurreres såvel individuelt, som for landsdelshold på alle DM discipliner og for foreningshold på 50 og
200 meter.
På særskilte indbydelser flg:
Fællesspisning d. 30. september
DAN-CUP finale, søndag den 1. oktober (for udtagne skytter)
Margrethe kæde skydning
Skydetider/Tidsplan:
Hovedskydningstider er tildelt landsdelene jfr. medsendte skemaer for bloktider.
Landsdelene disponerer over disse skydetider indtil fastsat tidspunkt, hvorefter eventuelle overskydende tider
stilles til rådighed for øvrige landsdele.
Tilmelding og tildeling af skydetider foregår via skyttens- Skytteforeningens-, Landsdelsforening.
Overordnet tidsplan for alle discipliner

Fredag 29. sept.

50 Meter
gevær

200 meter gevær

300 meter
gevær

300 meter
Nordisk Program

Hovedskydninger:
Mesterskaber:

17.30
18.05
50 Meter
gevær

200 meter gevær

300 meter
gevær

09.00-16.50

09.00-15.35

300 meter
Nordisk Program
10.50, 13.15,
15.35

Lørdag 30. sept.
Hovedskydninger:
Hovedskydningen
15 skuds serier
Hovedskydningen
30 skuds serier
Mesterskaber:
Hold finaler (ÅBEN)
Hold finaler (SENIOR)
Hold finaler (STILLING)
Præmieoverrækkelse

09.00 – 15.35

09:35-17.30
15.35
16.10

09.00-17.30
16.50

ÅBEN 16.30
SENIOR 17.10

14.25
STILLING 15.20
ÅBEN 17.45

Søndag 1. okt.

50 Meter
gevær

200 meter gevær

Hovedskydninger:
Hovedskydninger:
30 skuds serier
Hovedskydninger: 15
skuds serier
Mesterskaber:

09.00-12.40

09.00-11.25

Hold finaler (SENIOR)
Hold finaler (STILLING)
Præmieoverrækkelse
DAN-CUP finale
Indv.finale (LIGGENDE)
Indv.finale (STILLING)
Præmieoverrækkelse
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09.35, 12.00
14.25, 16.50
10.10-17.30

300 meter
gevær

300 meter
Nordisk Program
10.10, 13.15

9.00, 12.00,
14.25
12.00-15.05
09.00-13.50

09.00-12.40

09.00, 09.35,
12.00-14.25

12.00
12.00
STILLING 12.50

SENIOR 12.50

15.00
14.25
Ca. 16.00

13.50
13.15
Ca. 16.00

10.10

Ca. 16.00

Ca. 16.00

Klassificering:
Der gøres opmærksom på, at det er UNG/VOKSEN/ÅBEN/SENIOR skyttens klassificering den 18. september,
der er gældende til såvel de individuelle som til holdkonkurrencerne. Stikprøvevis klassificeringskontrol vil forekomme, og som minimum vil alle medaljedeltageres klassificering blive kontrolleret.

Bestemmelser.
Bestemmelser for konkurrencerne findes i Skyttebogen 2016/2017.
DM 50, 200 og 300 (side 194- 203-211)

Øvrige bestemmelser
Øvrige bestemmelser fremgår Kap 4 ”konkurrencebestemmelser for baneskydning, riffel”.
Våbenkontrol findes ved våbenopbevaring i forlængelse af 200 meter banen. Våbenkontrol er frivillig, dog
foretages stikprøvekontrol ved alle skydehold. Stikprøvekontrol kan forekomme før under og efter skydning.

Deltagelse Individuelt:
I de individuelle konkurrencer er der fri tilmelding i alle klasser. I holdkonkurrencerne er resultatet fra hovedskydningen individuelt gældende til holdresultatet.
For skytter, som udtages til Dan-Cup finalen på Nordisk program på 300m, tæller resultatet herfra også som
resultat til DM på Nordisk program.

Mesterskab (50, 200 og 300 meter):
Der er fri tilmelding til mesterskabsskydningen i de individuelle konkurrencer, dog henstilles der til, at de opslåede vejledende mesterskabskrav efterleves. Tilmelding til mesterskab kan kun ske efter endt hovedskydning ved stævnet i Vingsted.
Finaler: - Sidste mesterskabstid
Finaler afvikles for alle klasse grupper på 50 meter og 200 meter og er for udtagne skytter.
For at komme i betragtning til finale skal der skydes både hovedskydning og mesterskab.
Skytter, som vil i betragtning til finale for UNG/VOKSEN STILLING skal skyde mesterskab senest:
50 m søndag kl. 12.40
200 m senest søndag kl. 11.25
Skytter, som vi i betragtning til finale for UNG/VOKSEN ÅBEN/SENIOR(liggende) skal skyde mesterskab senest:
50 m søndag kl. 13.15
200 m søndag kl 12.00
Finaler 50m.
For klassegruppen ”Liggende” garanteres en plads i finalen ved sammenlagt 398 point for hoved-/mesterskabsskydning.
For klassegruppen ”Stilling” garanteres en plads i finalen ved sammenlagt 392 point for hoved-/mesterskab.
Pointkravet kan nedsættes for at få minimum 10 skytter i finalen.
Finaler 200m.
For klassegruppen ”Liggende” garanteres en plads i finalen ved sammenlagt 297 point for hoved-/mesterskabsskydning.
For klassegruppen ”Stilling” garanteres en plads i finalen ved sammenlagt 288 point for hoved-/mesterskab.
Pointkravet kan nedsættes for at få minimum 10 skytter i finalen.
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Deltagelse Holdskydninger: - Sidste hovedskydningstid
Landsdelene må til DM 2017 stille med;
1 landsdelshold pr. DGI landsdel og op til 4 foreningshold i hver række (bemærk foreningsholdene skal være fra
forskellige foreninger)
Dog gøres der opmærksom på at antal hold der må stilles med, er forskellig fra landsdel til landsdel på 50 meter, dette grundet i kapacitetsproblemer.
Landsdelene kan på 50 meter stille med flg. Foreningshold til DM 2017:
Fordeling af hold ved DM 50m 2017:

Særligt for 50 og 200 meter:
Holdene skal have deltaget i en holdturnering eller mindst 3 udtagelsesskydninger i indeværende sæson. Hvert
foreningshold skal skyde samlet.

Seneste mulige hovedskydningstid er for holdene: 50 meter

200 meter

STILLING
ÅBEN
SENIOR

12.40 lørdag d. 30. sept.
15.00 lørdag d. 30. sept.
10.10 søndag d. 1. okt.

(søndag 1. okt.)
(lørdag 30. sept.)
(lørdag 30. sept.)

10.10
13.50
14.25

Som en hjælp til planlægningen af foreningsholdskydninger, er der på forhånd reserveret bloktider til foreningshold. Landsdelene er ikke bundet af disse tider.
Finaleskydning for foreningshold:
I foreningsholdskonkurrencen på såvel 50 som 200 meter vil de 4 bedste hold i hver række skyde finale.
Hold med samme point sum som nr. 4 deltager også i finalen. Det er ikke tilladt at udskifte skytterne på holdet
mellem hoved- og finaleskydningen.
Skytter, som deltager i foreningsholds finalerne, skal melde på banen til skydelederen inden skydningen starter, om finaleskydningens resultat samtidig skal være gældende som skyttens individuelle
mesterskabsresultat.
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DAN-CUP finale 300 meter:
I skyttebogen kap. 18 findes reglerne for udtagelse til DAN-CUP finale
De 20 bedste fra ranglisten vil modtage invitation til at deltage i finalen.
De udtagne skytter tilmelder sig herefter selv senest d. 24. september.

Vedr. baner
På alle distancer skydes der på elektronisk markeringsanlæg.
Kun det materiel, som er stillet til rådighed på banen må benyttes.
Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses forinden skydeholdets begyndelse.
Klager over skud – Præcisering af regler ved skydning på elektronik.
Der køres med minimum 3mm fremtræk ved DM pr. skud.
Der kan ikke klages over skudværdi på 9 eller der over.
Veteranborde
Der er manuelt højde justerbare veteranborde på alle 50 og 200m baner.
På 300m findes der manuelt højde justerbare veteranborde på bane 1-15.
Til de øvrige baner forefindes bordplader, ikke justerbare i højden.
Indskud:
For hvert klasseprogram:
Hovedskydning:
UNG/VOKSEN/SENIOR/ÅBEN
Mesterskab:
1 skydning*
1 skydning*
1 skydning*
1 skydning*

Alle
Biatlon Senior kort
Biatlon Senior lang
300m nordisk
300m UNG/VOKSEN

80 kr.
40 kr.
110 kr.
110 kr.
110 kr.
110 kr.

* 300m UNG/VOKSEN, 300m nordisk, biatlon – dvs. discipliner uden separat mesterskabsskydning.
Finaleskydninger er gratis. Indskuddene vil blive opkrævet via landsdelene, dog ikke Biatlon, som betales ved
tilmelding.
Præmier og pokaler:
Der uddeles præmier i hovedskydningen til ca. 12%.
Præmiekrav for 50 og 200 meter vil blive opslået lørdag kl. ca. 14.00.
Præmiekrav for 300 meter søndag kl. 10.00.
Hovedskydningspræmier kan afhentes under stævnet.
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogens bestemmelser kapitel 14.
Medaljer individuelt - se tidsplanen.

Protester:
Protester afgøres i henhold til skyttebogens kap.12, dog således, at protest mod et fejlregistreret resultat
(ikke skivebedømmelse) kun er gældende, dersom skytten/holdlederen fremfører denne inden 48 timer efter
resultatet er offentliggjort på hjemmesiden www.DGI.dk/skydning.
Der sendes besked til landsdelene via mail om tidspunkt for offentliggørelse af resultatet på hjemmesiden.
Stævnekontor:
Stævnekontor kan kontaktes under stævnet på 40 30 42 22.
Vingsted Hotel og konference center kan kontaktes på tlf. 75 86 55 33
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Overnatning og bespisning:
Bestillingen af overnatning hos Vingsted Hotel og konferrencen center, skal foretages online.
Priser for overnatning fremgår af tilmeldingssiden.

Lørdag aften d. 30. september er der fællesspisning i Skytte Cafeteriet.
Se menu og pris på selvstændig indbydelse.
Tilmelding til fællesspisning skal foretages online på link herunder. Der betales ved tilmelding.

Overnatning og fællesspisning d. 29. sep. – 1. okt.:
dgi.dk

-

Søg på nr.: 201700740504

Bestilling senest d. 10. september.

Mulighed for bespisning er derud over i Vingstedcentrets cafeteria mod kontant betaling.
Forespørgsler om camping skal rettes til www.skyttebutik.dk.
Find camping på www.skyttebutik.dk under aktivitet.
Vingsted Skydebaners cafeteria ”Skytte Cafeen” er åben under hele stævnet og har et stort udvalg til morgenmad og frokost.
Morgenmad kan bestilles dagen før, eller indtages i cafeteriet.
Våbenopbevaring
Der er mulighed for at opbevare våben for natten i boksen ved 200m banen.
Der er kun åben for ind og udlevering i nedenstående tidsrum:
Fredag d. 29. september 2017 – kl. 18.00-19.30
Lørdag d. 30. september 2017 – kl. 07.45 – 19.00
Søndag d. 1. oktober 2017 – kl. 07.45 –17.45
SKV holder åbent:
SKV har igen i år åbent og alle er velkomne til at komme og få en snak om evt. problemer med våbenlister eller
lignende.
SKV har åbent d. 30. september kl. 10.00 til 15.00.
Orientering fra Skydebaneforeningen Danmark

Til DM på Vingsted Skydebaner kan du møde Skydebaneforeningen Danmarks rådgivere og høre om dine
muligheder for rådgivning, lån og tilskud til skydefaciliteter. Skydebaneforeningen Danmark anbefaler også et
besøg i Skyttebutikken, hvor du finder masser af super gode tilbud. Husk at du ved at handle i Skyttebutikken
er med til at understøtte Skydebaneforeningen Danmarks landsdækkende rådgivning.
Øvrig information:
DGI medarbejdere vil under stævnet tage billeder i stævneområdet, som senere vil kunne blive brugt på hjemmesider, brochure, Facebook og andet materiale publiceret af DGI.
Våben og bundstykke
Ingen våben må efterlades med bundstykke. Våben skal være under opsyn af voksne.
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Tilmelding vedr. skydetider og tildelte skydetider
Tilmeldingsfrister ifm. Skydetider, bloktider, overnatning og forplejning fremgår af særskilt oversigt.
Landsdelsforeningerne tildeler foreningerne skydetider i forhold til de bloktider som på forhånd er tildelt
landsdelsforeningen. Skydetider derud over kan ikke forventes imødekommet på forhånd.
Landsdelsforeningerne sørger for udsendelse af tildelte skydetider og banenumre til deltagene foreninger.
Skydertider baseret på tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens afslutning vil kunne følges på
www.skydetid.dk
Landsdelenes tilmelding skal foregå gennem www.skydetid.dk, hvor foreningerne løbende kan følge med i:
Tilmeldinger, udskrive skydetider og banefordeling.
Landsdelenes tilmelding til foreningshold registreres ved tilmeldingen på www.skydetid.dk
Landsdelenes tilmelding til LANDSDELSHOLD, samt FORENINGSHOLD skal være skriftlig.
Skytter på foreningshold skal forinden være tilmeldt på www.skydetid.dk.

Vi henstiller til, at holdtilmeldinger sendes til os så sent som muligt for at undgå for mange
rettelser.
Holdtilmeldingerne skal være DGI skydning i hænde pr. mail/post senest fredag d. 29. september
kl. 08.00.
Sendes til/att.: DM@skytten.dk. (Skytterne skal være tilmeldt individuelt forinden).
Til hjælp for stilling af Landsdelshold henvises til reglerne i skyttebogen samt udsendte skema
(der tages forbehold for fejl i skemaet, det er Skyttebogen der er gældende)
Til hjælp for stilling af foreningshold er der vedhæftet skemaer hertil.
Skydetid.dk bliver åbent ultimo uge 32 for tilmelding på landsdelsniveau.

Med venlig hilsen
DM Stævneledelsen 2017
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