Indbydelse DM 2018

Pistol
alle klassegrupper

25 meter
Standard/Fin/grov/FRI
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Konkurrencer Pistol:
D. 14.-16. september og d. 28.- 30. sep.
Hverken 1. eller 2. pistol weekend er forbeholdt bestemte klasse grupper. Begge weekender er for alle klassegrupper.
Opfording: Gør brug af skydetiderne i 1. weekend hvis muligt, da alle ikke kan få skydetid i 2. weekend.
BK skytter skal have egne hjælpere med på 25m banen og hjælperne skal være kompetente pistol hjælpere
Der konkurreres individuelt, for landsdelshold og for foreningshold på 25 meter.
Der afvikles Ungdoms-Cup på 25 meter FIN. Dette er for udtagne Junior/Ungskytter og foregår lørdag
d. 29. september.
På særskilte indbydelser flg:
Fællesspisning lørdag d. 15. september
Fællesspisning lørdag d. 29. september
DM Biatlon BK og Junior d. 16. september
DM Biatlon Voksen d. 29. september
Skydetider/Tidsplan:
Der anvendes ikke bloktider på 25 meter pistol.
Landsdelene disponerer over skydetider for pistol indtil oplyst fastsat tidspunkt, hvorefter tilmelding på
skydetilmelding.dgi.dk lukkes.
Tilmelding og tildeling af skydetider skal ske via skyttens/skytteforeningens-, Landsdelsforening.

Overordnet tidsplan for alle discipliner 25 meter pistol:
D. 15.-16. september
Lørdag 15. sept.

25 meter Pistol

Hovedskydninger:

09.00-16.00

Søndag 16. sept.
Hovedskydninger:

25 meter Pistol
09.00-14.00

D. 29. sep. – 30. sep.
Lørdag 29. sept.
Hovedskydninger:
Ungdoms-Cup FIN
(JUN/UNG) udtaget
skytter
Præmieoverrækkelse
præmievåben

25 meter Pistol
09.00-16.00
14.00

Søndag 30. sep.
Hovedskydninger:

25 meter Pistol
09.00-14.00

Ca. Kl. 16.00

Der gennemføres ikke individuelle eller hold præmieoverrækkelse på pistol ud over
Ungdoms-Cup.
– Præmier eftersendes

Side 2

Klassificering:
Der gøres opmærksom på, at det er skyttens klassificering den 3. 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 2017/18
DM 25 meter standard-, finpistol og grovvåben (side 182)
Pistol udvalget gør opmærksom på Disciplinære reglerne i Skyttebogen Kap. 12.3.
Øvrige bestemmelser
Øvrige bestemmelser fremgår i Kap 5 ”konkurrencebestemmelser for baneskydning, Pistol”.
Våbenkontrol findes ved våbenopbevaring i forlængelse af 200 meter banen. Våbenkontrol er frivillig, dog
foretages stikprøvekontrol ved alle skydehold. Stikprøvekontrol kan forekommer 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.
Deltagelse Holdskydninger:
Landsdelene må til DM 2018 stille med;
Landsdelene må stille med landsdelshold og foreningshold i henhold til skyttebogens kap. 14 2018.
25m Ungdomscup:
Regler for udtagelse findes side 242 i skyttebogen, se også rangliste nr. 68.
De 5 bedste skytter fra klassegruppen UNG 1H og UNG 2H samlet, samt de 5 bedste JUN på ranglisten vil
modtage invitation til at deltage.
De udtagne skytter tilmelder sig herefter selv senest d. 9. september via deres invitation.
For skytter, som udtages til UngdomsCup finalen på FIN-Pistol, tæller resultatet herfra også som resultat til
DM på FIN-pistol.
25m Grovvåben:
Der må ikke skydes med kappeklædt ammunition. Banen er godkendt til våbenklasse 8 så kalibre typerne,
357 Magnum, Cal. 40 S&W, 45 acp og 45 colt må anvendes.
Vedr. baner
På alle distancer skydes der på elektronisk markeringsanlæg.
Pistol udvalget har fastsat at ”Banekommandøren afgør om skytten er rutineret nok til at forsætte en skydning

efter gentagende skud i stålet.”
Kun det materiel, som er stillet til rådighed på banen må benyttes.
Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses forinden skydeholdets begyndelse.
Indskud:
For hvert klasseprogram:
1 skydning*
BK/JUN
1 skydning*
VOKSEN

95 kr.
110 kr.

* fx 25m pistol, biatlon – dvs. discipliner uden separat mesterskabsskydning.
Finaleskydninger er gratis. Indskuddene vil blive opkrævet via landsdelene.
Præmier og pokaler:
Der uddeles præmier i hovedskydningen til ca. 25% i hver klasse BK/JUN og 12% i øvrige.
Præmiekrav 25m opslås søndag d. 16. september.
Hovedskydningspræmier kan afhentes under stævnet.
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogens bestemmelser kapitel 14.

Der gennemføres ikke præmieoverrækkelse på pistol – Præmier eftersendes
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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 tlf 40 30 42 22.
Vingsted Hotel og konference center kan kontaktes på tlf. 75 86 55 33
Aktiviteter d. 15.-16. september:
Der vil for børn være forskellige aktiviteter i løbet at weekenden.
Lørdag aften kl. 20.30 vil der være film visning i 50m huset.
Filmen retter sig mod BK/junior
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. 14. september og 28. september 2018 – kl. 18.00-19.30
Lørdag d. 15. september og 29. september 2018 – kl. 07.45–19.00
Søndag d. 16. september og 30.september 2018 – kl. 07.45–17.45

Øvrig information:
DGI medarbejdere vil under stævnet tage billeder i stævneområdet, som senere vil kunne blive brugt på hjemmesider, brochure og andet materiale publiceret af DGI.

Tilmelding til overnatning og bespisning:
Bestillingen af overnatning hos Vingsted Hotel og konferrencen center, skal foretages online.Betaling ved tilmelding
Priser for overnatning fremgår af tilmeldingssiden. Der skal betales ved tilmelding.
Lørdag aften d. 15. september er der fællesspisning i Skytte cafeteriet
Lørdag aften d. 29. september er der fællesspisning i Skytte cafeteriet
Se menu og pris på særskilte indbydelser.

Overnatning og fællesspisning 15.-16. september:
dgi.dk - Søg på nr.: 201800740503
Tilmelding senest d. 26. august.

Overnatning og fællesspisning 29.– 30. september:
dgi.dk - Søg på nr.: 201800740504
Tilmelding senest d. 9. september.
Mulighed for bespisning er derud over i Vingstedcentrets cafeteria mod kontant betaling.
Forespørgsler om camping skal rettes til www.skyttebutik.dk.
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.
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Tilmelding vedr. skydetider og tildelte skydetider
Skytter fra DGI Midt- og Vestsjælland skal tilmelde sig foreningsvis via tilmeldingsblanketten, som findes på www.dgi-skyd.dk/DM - og senest 30. august 2018.
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.
Skydetider baseret på tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens afslutning kan følges på www.dgi.dk/skydning

Landsdelenes tilmelding skal registreres ved tilmelding på http://skydetilmelding.dgi.dk/
Landsdelenes tilmelding til foreningshold registreres ved tilmeldingen på http://skydetilmelding.dgi.dk/
Foreningerne kan løbende følge med i: Tilmeldinger, udskrive skydetider og banefordeling.

Landsdelenes tilmelding til LANDSDELSHOLD, samt FORENINGSHOLD skal være skriftlig.
Skytter på foreningshold skal forinden være tilmeldt på http://skydetilmelding.dgi.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. 14. 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.

Skydetilmelding.dgi.dk bliver åbent ultimo uge 32 for tilmelding på landsdelsniveau.

Med venlig hilsen
DM Stævneledelsen 2018
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