SKYDNING

1. oktober 2016

Reglement for divisionsskydning på 15 meter pistol
§ 1 Hold
1. Et hold består af 4 skytter fra samme forening.
2. Foreningerne kan stille med så mange hold det er muligt.
3. Foreninger der deltager med flere hold, kan lade skytter skifte hold, idet skytten dog kun
kan skyde på ét hold i hver runde.
4. I finalen kan skytter ikke rykke ned på et lavere rangeret hold, såfremt skytten har deltaget
i forrige runde.
5. De skytter der danner holdet, skal være navngivet inden skydningens start, og have udpeget en holdleder.
§ 2 Divisioner & matchpoint
1. Der skydes i divisioner med op til 6 hold i hver division.
2. Afhængig af tilmelding kan der oprettes divisioner med flere eller færre hold.
3. Der skydes 6 runder, samt en finale.
4. Match point fordeles 6-5-4-3-2-1 point ifølge skudte point.
5. Hvis 2 eller flere hold har samme skudte point, indrangeres efter sidste 10 skuds serier,
står de stadig lige indrangeres efter næst sidste 10 skuds serie osv.
6. Et ikke fuldtalligt hold gennemfører skydningen med det antal skytter der møder op, og tilskrives det antal skudte point de opnår.
§ 3 Indrangering og præmiering
1. Står 2 hold lige efter turneringens afslutning, vinder holdet med flest skudte point, står de
stadig lige, er det resultatet efter sidste skydning, derefter næstsidste skydning osv.
2. Vinderne af divisionerne modtager en plakette.
§ 4 Divisionsinddeling og hold
1. De 2 bedst placerede hold i en division rykker op, de 2 dårligst placerede hold i en division
rykker ned.
2. Der kan max. være 2 hold fra samme forening i samme division.
3. Indrangering i de enkelte divisioner foregår efter seneste sæsons divisionsskydningsresultater.
4. Nye hold stiller op i den lavest rangerende division.
§ 5 Skydningens gennemførelse
1. Skydningen arrangeres af hjemmebaneforeningen, og foregår normalt mellem
kl. 19.00 og 22.00, på den i programmet fastsatte skydedag og sted.
2. Skiver udleveres af hjemmebaneforeningen, således at skiver og baner er til rådighed
kl. 19.00.
3. En skytte fra hjemmebaneforeningen, må ikke påbegynde skydningen før mindst en repræsentant fra en forening er til stede.
4. Turneringslederen kan give dispensation til enkeltskytter eller hold, som melder afbud inden skydningen planlagte gennemførelse.

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

§ 6 Resultatbedømmelse
1. Regler for skydning som anført i SKYTTEBOGEN.
2. Der skal skydes på 6 skiver med 5 skud pr. skive.
3. Skiverne dømmes for alle holdene af hjemmebaneforeningen.
4. Hvis holdlederne ikke kan blive enige i bedømmelsen af skiverne, indsendes disse til kontrol af turneringslederen, sammen med resultaterne.
5. Resultater for hver skytte med angivelse af skyttenummer og klassegruppe skal være turneringsledelsen i hænde SENEST 8 dage efter skydningens gennemførelse.
§ 7 Udeblivelse
1. Undlader et hold at møde op, tilskrives holdet 0 point.
2. Undlader den arrangerende forening at møde frem, tilskrives dennes hold 0 point.
Skydningen skal dog gennemføres senere, på en af turneringslederens valgte dato, for at
fordele de resterende point.
3. Udebliver et hold fra en runde uden afbud, kan foreningen blive pålagt en afgift, hvis størrelse fastsættes af skydeudvalget i samråd med turneringslederen.
§ 8 Turneringslederen
1. Turneringslederen udpeges af DGI Nordsjællands pistoludvalg.
2. Tvister som ikke kan afgøres ud fra ovenstående reglement, afgøres af turneringslederen,
og er inappellabel.

Ovenstående reglement er gældende pr. 01. Oktober 2016.

Formål:
Divisionsskydningen har til hensigt at fremme fællesskabet blandt DGI Nordsjællands skytteforeninger, med fokus på socialt samvær og skytternes sportslige udvikling.
Kontakt:
Alle henvendelser bedes ske til turneringsleder:
Jan Rajchman, tlf. 24 41 91 03, e-mail: rajchman@me.com
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