DGI Skydning

DM Biatlon 2020
Voksen og Junior
Lørdag den 3. oktober
Vingsted skydebaner, Vingstedvej 27, Bredsten
Klassegrupper.
JD - Junior dame fra 15-20 år
JH - Junior Herre fra 15-20 år
ÅD - Åben dame fra 21 år, lua
ÅH - Åben herre fra 21 år, lua
D - Dame fra 21 år, lua og s.
H - Herre fra 21 år, lua og s.
SD - Senior dame fra 45 år, lua og s.
SH - Senior herre fra 45 år, lua og s.
Lua = ligg. uden anlæg, s = stående
Deltagerne må ikke modtage hjælp
Målgruppe
Øvede biatleter, rutinerede skytter
og motionister. Du skal være
våbenkyndig og i stand til at løbe.
Våben - Riffel cal. .22
Der kan ikke lånes våben af DGI

Lang distance d. 3. oktober
Ca. 1,4km i kuperet terræn.
5 gange 1,4 km og 4 skydninger
Kort distance d. 3. oktober
Ca. 750 meter i kuperet terræn.
3 gange 750meter og 2 skydninger

Chip og tidstagning
Tidstagning sker med Chip.
Afleveres chip ikke opkræves 100kr i
gebyr
Indskud og tilmelding
Deltager gebyr 120,-kr/konkurrence
som betales ved tilmelding

DM Biatlon gennemføres i henhold
til myndighedernes retningslinjer i
forbindelse med covid-19, hvilket
kan betyde ændringer i afviklingen
umiddelbart op til DMDGI Skydning forventer, at de på et
hvert tidspunkt gældende
retningslinjer efterleves af alle

Øvrige information
DGI medarbejdere vil tage billeder i
stævne området som vil kunne blive
brugt på hjemmesider, digitagel
platforme, brochure, materialer
publiceret af DGI.

Tilmelding senest d. 25. september

Tilmeld: kort distance 202000760317 - Lang distance 202000760318

DM i Biatlon for Voksen og Børn
Lørdag d. 3. oktober 2020

Vingstedskydebaner, Vingstedvej 27, Bredsten
Lørdag
10.00 –
13.30 –
14.45 –

d. 3. oktober
13.30 – Lang distance
14.45 – Børn
16.30 – Kort distance

Der kåres en Danmarksmester i Biatlon på hver distance.
Klassegrupper
B8/11 - Børn mix 8-11 år, skyder liggende med anlæg, må modtage hjælp
B12/14 - Børn mix 12-14 år, skyder liggende med anlæg, må modtage hjælp
JD - Junior dame 15-20 år, skyder liggende uden anlæg, ingen hjælp
JH - Junior herre 15-20 år, skyder liggende uden anlæg, ingen hjælp
ÅD - Åben dame fra 21 år, skyder liggende uden anlæg, ingen hjælp
ÅH - Åben herre fra 21 år, skyder liggende uden anlæg, ingen hjælp
D - Dame fra 21 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
H - Herre fra 21 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
SD - Senior dame fra 45 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
SH - Senior herre fra 45 år, skyder liggende uden anlæg og stående, ingen hjælp
Våben
Riffel cal. .22 godkendt af DGI Skydning.
OBS! Der kan ikke lånes våben af DGI Skydning.
Målgruppen
Øvede biatleter, rutinerede skytter og motionister. Du skal dog være medlem af en klub under DGI-skydning, være
våbenkyndig og i stand til at løbe.
.
Lørdag 3. oktober
H, JH, JD
D, ÅH, ÅD, SH, SD
Lørdag 3. oktober
B8/11, B12/14
Lørdag 3. oktober
H, JH, JD
D, ÅH, ÅD, SH, SD
Præmieoverrækkelse ALLE

LANG
LANG
Indskydning
Konkurrence
10.00 – 10.30
10.40 – 11.40
11.45 – 12.15
12.30 – 13.30
Børn
Børn
Kort+lang
Kort+lang
Indskydning
Konkurrence
13.30 - 13.55
14.00 – 14.45
KORT
KORT
indskydning
Konkurrence
14.45 – 15.00
15.10 – 15.40
15.40 – 15.55
16.00 – 16.30
Ca. 17.00

Er der flere end 20 tilmeldt i hver start, startes der forskudt, heraf seedning af deltagerne med udgangspunkt i seneste
sæsoners resultater/ranglister i ligaen. Der tages forbehold for sammenlægning af starter og ændring af tidsplan, alt
efter tilmelding og myndighedernes retningslinjer i forhold til COVID-19.
Startnummer og chip
Udleveres ved Biatlon rummet i gavlen af 200 meter huset 30-60 min før indskydning. Hvis chippen ikke afleveres,
opkræves der 100kr. i gebyr.
Omklædning og forplejning
Der er omklædning i det tidligere cafeteria ved banerne. Der vil ikke være mulighed for at købe forplejning.
Løberuten
Børn 8-11 år: 700m pr. omgang i fladt terræn.
Børn 12-14 år: ca. 750m pr. omgang i kuperet terræn.
Kort distance: ca. 750m pr. omgang i kuperet terræn.
Lang distance: ca. 1,4km pr. omgang i kuperet terræn.
Børn 8-11 år: Løber 3 gange og skyder 2 gange, anslået tid ca. 15-25 minutter.
Børn 12-14 år: Løber 5 gange og skyder 4 gange, anslået tid ca. 25-45 minutter.
Kort: Alle klassegrupper løber 3 gange og skyder 2 gange, anslået tid for gennemførelse, mellem 12 – 30 minutter.
Lang: Alle klassegrupper løber 5 gange og skyder 4 gange, anslået tid for gennemførelse, mellem 35 – 60 minutter.
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Præmier
Guld - sølv - bronze til hver klassegruppe i hver distance.
Tilmelding og pris - Tilmelding senest d. 25. september
Deltager gebyr 105kr for børn, som betales ved tilmelding via Lapio.
Deltager gebyr 120kr for Voksne og junior, som betales ved tilmelding via Lapio for hver start.
Der kan kun tilmeldes via de oplyste link.
Tilmelding kort distance: Skriv i browser dgi.dk søg arr. nr. 202000760317
Tilmelding lang distance: Skriv i browser dgi.dk søg arr. nr. 202000760318
Tilmelding børn Skriv i browser dgi.dk søg arr. nr. 202000760314

Spørgsmål kan sendes til biatlon@dgi.dk
Med venlig hilsen
Biatlongruppen

Side 2

