DGI Storstrømmen Skydning
Riffeludvalget
Indbydelse til foreningsholdsturnering riffel 2020-2021
Kortdistanceudvalget indbyder til foreningsholdsturnering på kaliber 22 og
luft
Konkurrencen skydes som hjemmebaneturnering
Den skydes over 3 omgange, med 20 gældende skud pr. omgang.
Alle hold, samt mix hold fra samme klassegruppe skyder i en pulje.
Finale/Udtagelsesskydning til DM
De 5 bedste hold i hver klassegruppe. Ikke mix hold
BK – JUN den 07. februar 2021 – sted oplyses snarest
US/VS - UÅ/VÅ og SE den 14. februar 2021 – sted oplyses snarest
Tilmelding
Tilmelding til turneringen sker online på arrangementsnr www.dgi.dk/202123745002
Frist for tilmelding er den 22.11.20
Holdindskud
Holdindskud på kr 150,00 pr hold betales ved tilmelding
Tidsplan
Tilmeldingsfrist
Runde 1 skydes senest
Runde 2 skydes senest
Runde 3 skydes senest

Den
Den
Den
Den

22.11.20
29.11.20
20.12.20
24.01.21

Resultatindberetning
Resultaterne fra hver omgang skal være Karsten i hænde senest kl. 23,59 den dato som
er sat som sidste frist. Ellers tildeles holdet 0 point for den omgang.
Sendes pr til mail kpl-shl@mail.tele.dk eller pr post til
Karsten Larsen
Lekkendevej 1, 4735 Mern
Støt op om skydninger i DGI Storstrømmen
Med venlig hilsen
Karsten Larsen
Riffeludvalget
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Reglement
Hvert hold består af 4 navngivne skytter og for alle hold gælder, at 4 skytter tæller med i
holdresultatet.
Hver forening kan stille med ubegrænset antal hold i hver klassegruppe.
For alle hold undtagen mix hold gælder, at der skal benyttes skytter inden for klassegrupperne
BK. – Jun. – Ung/voksen – Ung åben/Voksen Åben – Senior
Mix hold skal bestå på samme måde som SK Hold
Mix hold kan ikke deltage i udtagelsesskydning og til DM i Vingsted.
Vinderen af en turneringsomgang tildeles 3 matchpoint - nr. 2 tildeles 2 matchpoint
- nr. 3 tildeles 1 matchpoint - og nr. 4 tildeles 0 matchpoint. Såfremt der er flere eller
færre hold end 4, ændres pointtildelingen tilsvarende således, at det hold der har færrest
skudte point altid bliver tildelt 0 matchpoint.
På alle hold må der benyttes en reserve. Der ikke skal, men gerne må, være den samme
hver turneringsrunde, denne reserve må dog ikke være fast deltager på et andet hold. En
reserve kan ikke benyttes på flere hold i samme turneringsrunde.
Hver omgang skydes på nummeret skiver med max. to skud pr. skive tegn
Foreningen sørger selv for nr. skiver
Riffeludvalget forbeholder sig ret til, at indkalde skiver til kontrol.
Foreninger med elektronisk anlæg udskriver skiverne med dato og underskrift af holdleder.
Alle skiver gemmes til turneringen er afsluttet.
Alle holdskydninger afvikles jf. den til enhver tid gældende Skyttebog fra DGI Skydning.
Vinder af divisionen/puljen er det hold med flest matchpoint. Ved pointlighed er det de
skudte point der tælles på. Hvis der også er lighed i de skudte point, og x 10 . Ved endelig lighed arrangeres der en omskydning af Riffeludvalget på neutral bane.
Der uddeles guld-, sølv- og bronzemedaljer i alle puljer.
For alle klasser gælder, at de 5 bedste hold i en pulje deltager i en udtagelsesskydning
hvor de 2/3 vindene hold fra hver klassegruppe deltager som foreningshold ved DM i
Vingsted
Resultater skal sendes til mail kpl-shl@mail.tele.dk eller pr post til
Karsten Larsen
Lekkendevej 1
4735 Mern
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