SKYDNING
December 2017

Indbydelse til venskabsskydning mellem
Hallands Skyttesportförbund og
DGI Nordsjælland

50 & 200 meter gevær
LØRDAG 5. MAJ 2018

Saxegård Skydebaner
Ålekistevej 35
3250 Gilleleje
Tilmelding Halland inden 21.04.2018
Mail: mimmistehn@gmail.com
Tilmelding DGI Nordsjælland inden 21.04.2018
Mail: mfh.danmark@gmail.com
Skydning 100,- DKr . pr. skydning
Spisning: 100,-Dkr. Børn under 10 år 50,- Dkr

DGI Nordsjælland | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf. 7940 4700 | www.dgi.dk/nordsjaelland

Program for stævnet:
Skydehold kl. 9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 12.20

Finaler:
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

50m
Børn + Junior
Liggende + Veteran
Stilling

Middag og præmieoverrækkelse
Cirka kl. 17.00.

Side 2

200m

Børn +Junior
Liggende + Veteran
Stilling

Skydeprogram for Svensk-Dansk Skydning 2018

Skive:
200m: DGI national skive på Kongsberg markeringsanlæg.
50m:

DGI national på pap. Bedømt med dømmemaskine.

X-10ere er gældende i alle resultater
Stævne jury: Respektive holdleder

Hovedskydnings klasser:
For alle: Frit antal prøveskud forud for gældende skud.
Skytter kan kun skyde i en klasse pr. distance.
Børneskytter under 14 år
30 skud liggende med geværstøtte tilladt (uden rem)
Skydetid 45 minutter.
Juniorer 14-20 år
30 skud liggende uden anlæg (med rem)
Skydetid 45 minutter.
Liggende: Fra 21 år og ældre
30 skud liggende uden anlæg (med rem).
Skydetid 45 minutter.
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Stillinger:
10 skud liggende - 10 skud stående - 10 skud knælende i
nævnte rækkefølge. Skydetid 45 minutter.

Veteraner: Fra 56 år og ældre
20 skud liggende - 5 skud stående - 5 skud knælende i
nævnte rækkefølge. Skydetid 45 minutter.

Finaler:
Til finale stiller de 2 bedste skytter i hver klasse fra hvert land
(I alt 4 skytter pr. finale)
Finalerne skydes som ½ hovedskydning, men dog med
følgende ændringer:
Max. 5 prøveskud på 3 minutter
(5 min. ved manuel markering).
Gældende skud afvikles på 15 minutter.
Omskydning:
Ved omskydning gælder følgende:
For stillinger:
1. gang: 3 skud stående - 3 skud knælende – 4 skud liggende
på 5 minutter
2. gang: 3 stående på 2 minutter
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For liggende og veteraner:
1. gang: 10 skud på 5 minutter
2. gang 5 skud på 2 minutter
3. gang 5 skud på 1 minut

Holdets opstilling:
Langt hold: 4 Stilling + 2 Børn/Junior + 4 Liggende
Kort hold:

4 Stilling + 2 Børn/Junior + 4 Liggende

Holdet skal angives før første skytte går på banen.
En skytte kan deltage både på langt og kort hold i forskellig
klasse.
Reserveskytter kan kun tilmeldes holdet under stævnet
såfremt stævnejuryen er enige herom.
En skytte kan ikke optræde i 2 klasser på samme disciplin.
Ved manglende nationale skytter til et hold, reduceres antallet
af skytter i modstanders hold, så der er lige antal skytter i
respektive klasser.
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Præmier:
Hovedskydning: Efter deltager antal.
Ifølge traditionen giver hver delegation en præmie til
modstanderens bedste stillingsskytte uden for præmierækken
på både kort og langt hold.
Denne tradition gælder også for liggende skytter, så der i alt
uddeles 4 præmier til bedste modstander uden for
præmierækken.
Medaljer finaler: Medaljer med kort bånd til 1, 2 og 3 plads.
Hold: Vandreskjold med gravering.

Med skytte hilsen
DGI Nordsjælland Skydning
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