SKYDNING

21. oktober 2014

REGLEMENT FOR 15 METER HTF
HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT
ER UDARBEJDET AF KORTDISTANCEUDVALGET
* * * HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT * * *

"HTF" er en holdturnering på 15 meter riffel for kredshold, udskrevet af DGI Nordsjællands
riffeludvalg.
Turneringen vil foregå som en efterårs/forårsturnering. Efterårsturneringen er kvalifikationsturnering til forårsturneringen.
FORMÅL ER - at aktivere så mange af DGI Nordsjællands kredse med Kortdistanceskydning
på programmet som muligt.
- at tilbyde alle DGI Nordsjællands kredse, til at deltage i en spændende turneringsform.
- at DGI Nordsjælland igennem denne turnering, har mulighed for at kunne få andel i de
økonomiske tilskud, DGI Skydning hvert år stiller til rådighed for skydeaktiviteter.
- at skytterne har mulighed for, at repræsentere DGI Nordsjælland ved Danmarksmesterskaberne for kredshold.
- at DGI Nordsjælland har, mulighed for at stille de stærkeste hold ved DM
TURNERINGS FORM:
HTF er en holdturnering, opbygget som en divisionsskydning.
HTF er en efterårs/forårsturnering på hver 3 runder.
HTF er en turneringsform, der er nem at administrere, for såvel den enkelte kreds, som for
turneringsledelsen.
HTF er samtidig en turneringsform, der tilsikrer de enkelte kredsholdskydninger mod hold af
samme styrke.
* * * REGLEMENT * * *
1. TILMELDING
a. Inden efterårsturneringens start, vil der tilgå kredsene tilmeldingslister, der skal udfyldes
og returneres med antal hold i de enkelte grupper, samt navn, adresse og telefonnr. på
kontaktpersonerne.
b. Divisionsinddelingen og resultatkort vil snarest herefter blive tilsendt kontaktpersonerne.
c. Inden forårsturneringens start, vil der blive sendt nye divisionsinddelinger
og resultatkort ud, til kontaktpersonerne fra efterårsturneringen.
2. DELTAGENDE HOLD
a. Alle kredse der tilmelder sig HTF, bliver automatisk inddelt i divisioner.
b. I forbindelse med tilmelding angives ugedag, hvor holdet ønsker at afvikle deres
hjemmebaneskydning, hvorefter turneringsledelsen fastlægger programmet.
3. PULJEINDDELLING
a. Hver division består af 3 kredshold.
b. Turneringsledelsen forbeholdes ret til, at lade hver division bestå af færre hold.
c. Nye hold placeres i den laveste division i hver gruppe.
d. En kreds kan godt deltage med flere hold i samme division.
e. Hvis der er to hold fra samme kreds i en division, vil det ene hold blive tildelt ny hjemmebane af den turneringsansvarlige. Denne kontakter ny hjemmebane for bekræftelse af skydedag inden udsendelse af program. Det hold, der har fået tildelt ny hjemmebane, er ansvarlig
for skydningens gennemførelse og medbringer skiver til skydningen. Holdet kontakter den
tildelte hjemmebane inden skydningen.

f. Divisionerne inddeles gruppevis, således at 1. division sammensættes af, de hold der har
opnået flest skivepoints, i den seneste afviklede turnering, øvrige divisioner sammensættes
efter de samme retningslinjer.
4. HOLDSKYTTER
a. Hvert hold består af 4 skytter, der skal være klasseinddelt jfr. Skyttebogens
bestemmelser fra DGI Skydning.
b. Ved et hold forstås: De 4 skytter som skyder den første runde i efterårsturneringen.
c. Det skal bemærkes, at det kun er tilladt at gøre brug af 1 reserveskytte i hver runde.
d. Alle skytter må kun skyde en gang i hver runde.
5. AFVIKLING AF ETERÅRS TUR.
a. Der skydes på DGI skive M84.
b. Den kreds der har hjemmebane, sørger for at der er DGI godkendte skiver til
skydningen.
c. Skydningen må ikke påbegyndes, før mindst 2 kredse er repræsenteret.
Skydningen forventes at kunne påbegyndes kl. 19.00.
d. Skiver bedømmes elektronisk af hjemmebaneholdet. Hvor elektronisk sammentælling ikke
er mulig, foretages bedømmelse/sammentælling af skiver af mindst én person fra hvert hold,
hvis ikke andet bliver aftalt.
e. De opnåede skivepoints lægges sammen i hver runde, og vinderen er det hold, der i de 3
runder har opnået flest point i divisionen.
f. Efter afviklingen af hver omgang, påføres de tilsendte resultatkort med, skyttens navn og
skyttenr., samt de opnåede resultater.
g. Korrekt udfyldt resultatkort, skal være turneringsledelsen i hænde, senest 2 dage efter
skydningens afvikling.
h. Såfremt resultatkortet ikke fremsendes til turneringsledelsen rettidigt, pålægges der
dagbøder á 10 kr. indtil resultatkortet modtages.
i. Ved tvivlsspørgsmål om skivebedømmelse, som de skydende hold ikke kan blive enige om,
medsendes de omhandlede skivesæt til turneringsledelsen, hvis afgørelse er gældende og
inappellabel.
6 AFVIKLING AF FORÅRSTURNERINGEN.
a. Er en gentagelse af efterårsturneringen.
b. I sidste runde i hver 1. div., vil der være en repræsentant tilstede fra riffeludvalget.
c. Repræsentanten vil overvære afviklingen af runden, for til sidst at kunne udråbe vinderne
og overrække præmierne.
d. Vinderen af 1. div. i hver gruppe, vil være DGI Nordsjællands repræsentant ved DM.
7 DM
a. Rejseudgifter, bespisning og evt. indkvartering ved deltagelse i Danmarksmesterskaberne,
afholdes og arrangeres efter de af skydeudvalgets fastsatte retningslinjer.
8 PRÆMIER
a. Vinderen af forårsturneringen inden for hver gruppe, modtager Frederiksborg Cup vandrepokalen og guldmedaljer, samt diplom til hver skytte.
Nr. 2 får sølvmedaljer og nr. 3 får bronzemedaljer.
b. Øvrige divisionsvindere modtager en holdpræmie
9 PROTEST
a. Protest over en skydning, skal afgives samme dag, til den turneringsansvarlige, for at den
kan tages til følge.
DET ER RIFFELUDVALGETS OVERBEVISNING AT:
Hvis alle skytter / hold, vil bruge reglement i den ånd, som det er skrevet i, vil man opnå en
mere spændende og jævnbyrdig turnering for alle, end man har opnået førhen.
RET TIL NØDVENDIGE ÆNDRINGER FORBEHOLDES.
UDARBEJDET DEN 1/1 -97
Rettet 16/2-2009
Rettet 21/10-2014
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