Til skytteforeningerne i Øst for Storebælt
(Opd. 20. maj 2020)

13. maj 2020

”Corona”-turnering sommer 2020
DGI ”Corona”-tilbud til de selvhjulpne skytter uanset niveau, som kan
skyde en eller flere af sommerens discipliner, for at holde fokus i
træningen og konkurrenceformen skarp, i en tid med mange
aflysninger af skyttetilbud.
Landsdelene DGI Bornholm, DGI Storkøbenhavn, DGI Storstrømmen,
DGI Midt- og Vestsjælland, DGI Nordsjælland udbyder den samlede
turnering som hjemmebaneturnering med 3 individuelle runder.
Skytter kan både skyde individuelt og deltage på et mix-hold, gerne
begge dele.
Runder
1. runde: 1. maj – 5. juni 2020
2. runde: 6. juni – 30. juni 2020
3. runde: 1. august – 31. august 2020
Discipliner og klasser
Alle sommerens klasseprogrammer på 25, 50 og 200 meter
disciplinerne ifølge DGI Skyttebogen.
Individuel turnering
Skytten skyder en hoved- og mesterskabsskydning i hver runde på 50
og 200 meter. På 25 meter disciplinerne skydes kun hovedskydning.
Mix-hold turnering
Foreningen kan stille med et eller flere mix-hold med 4 skytter uanset
klassegruppe i alle disciplinerne.
Hver skytte skyder 1 skydning pr. runde. Dog kan
hovedskydningsresultatet fra den individuelle turnering benyttes.
Holdets 4 individuelle resultater indsendes for hver runde.
Indskud & præmiering
Der er intet indskud ej heller præmiering for at deltage i turneringen.
Turneringens ånd
Der skydes efter gældende regler i DGI Skyttebogen.
Turneringsledelsen ønsker at skytter og foreninger som deltager
udviser god sportsånd, feks ved på forhånd at udpege en skydning til
at være gældende for turneringen og medtage resultatet uanset opnået
point ☺
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Resultatindberetning
Resultater indsendes løbende til den turneringsansvarlige for hver
landsdel og senest på sidste dag i runden.
Indberetningen skal indeholde nedenstående:
Mix-hold 4 skytter:
Rundenr.

Skyttenr.

Navn

Disciplin

Klassegruppe

Point

Foreningsnavn

holdnavn

Individuel:
Rundenr.

Skyttenr.
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Hovedsk.

Mesterskab

Foreningsnavn

Kontaktpersoner:
Turneringsansvarlig for spørgsmål: corona@mvs-skytteinfo.dk
DGI Bornholm: Nikolaj Kannik - nikolaj@kannik.dk
DGI Storkøbenhavn: Nikolaj Kannik - nikolaj@kannik.dk
DGI Nordsjælland: Nikolaj Kannik - nikolaj@kannik.dk
DGI Storstrømmen: Ken Poulsen - ken@danborg.org
DGI Midt- og Vestsjælland: Ken Poulsen - ken@danborg.org
Resultatformidling
Løbende resultat liste kan findes på
https://minidraet.dgi.dk/arkiv/turnering ved at søge på egen landsdel
fx som herunder:

Og vælge den aktuelle runde, og derefter vælg ”Vis Individuel” for
given Disciplin:

Læs mere
Hold øje med www.dgi.dk/202017745016 hvor du finder reglerne og
links til resultater mm.
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