Kære Pistolskytte

18. oktober 2019

Skyd med i vores individuelle pistolturnering og vind flotte præmier
En ny handicapturneringen hvor alle kan være med og alle har en chance for at
vinde!
Du skyder hjemme i foreningen og alle skytter kan deltage, også nye skytter, da
turneringen er en handicapturnering, hvor vi udjævner forskellene i
skydefærdigheder, ved at tildele skytterne et handicap.
Tilmeld dig her: www.dgi.dk/202018795002 og der er præmier for i alt 3.500 kr.
Tilmelding senest 22. november og det koster 50 kr. pr. person.

Hvordan deltager jeg?
Jeg har et skyttenummer og har skudt resultater på 15m sidste vinter:
1.
2.
3.
4.
5.

Klik HER og find dit handicap, listen er i skyttenummer-rækkefølge.
Tilmeld dig via linket, sidste frist er 22. november 2019.
Indsend et træningsresultat i januar (senest uge 3)
Indsend et træningsresultat i februar (senest uge 6)
Hold torsdag den 20. februar ledig, hvis du nu skal skyde med i finalen

Alle resultater sendes til tom.nicolaisen@dgi.dk.
Du behøver altså ikke at sende resultater ind inden 16. december, dit handicap
er allerede bestemt af dine resultater fra sidste sæson.
Jeg står ikke på listen med skyttenumre eller jeg har ikke noget
skyttenummer:
1. Tilmeld dig via linket, sidste frist er 22. november 2019.
2. Indsend tre træningsresultater inden 16. december, vi beregner dit handicap
ud fra resultaterne og giver dig besked. Husk at du skal skyde tre serier á 30
skud, så vi har noget at beregne dit handicap på.
3. Indsend et træningsresultat fra januar (senest uge 3)
4. Indsend et træningsresultat fra februar (senest uge 6)
5. Hold torsdag den 20. februar ledig, hvis du nu skal skyde med i finalen
Alle resultater sendes til tom.nicolaisen@dgi.dk.
Bemærk at resultatet fra 1. runde skal indsendes senest uge 3 og resultatet fra 2.
runde skal indsendes senest uge 6. Husk at gemme skydeskiverne eller printet fra
elektroniske anlæg.
De to resultater giver så adgang til finalen 20. februar, hvor de 15 højest placerede
skal skyde samlet.
DGI Nordsjælland | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf. 7940 4700 | www.dgi.dk/nordsjaelland

Reglerne for den individuelle handicap pistolturnering:


Turneringen er en handicapturnering, hvor man tildeles et handicap efter
skydeevne. Handicappets størrelse udregnes på grundlag af de indsendte
resultater fra træningsskydninger i foreningen. Der skal indsendes tre
træningsresultater inden den 16. december 2019. Der skal skydes tre serier
på 30 gældende skud som er den konkurrenceform vi har i DGI indendørs på
15m.



Skytter med resultater fra sidste indendørssæson bliver tildelt et handicap
beregnet efter de resultater der er registreret hos DGI.
Se dit handicap HER.



Alle skydningerne er hjemmebaneskydninger, bortset fra finalen.



Finalen samler de 15 skytter med højest resultat (inkl. de tildelte tillæg, der
er beregnet) i de to skydninger efter nytår. Skytterne skal medbringe
skiverne fra kvalifikationsskydningerne i januar/februar. Er resultaterne
skudt på elektronisk anlæg, medbringes print af resultatet.



Finalen skydes torsdag den 20. februar 2020, sted meddeles senere.



Resultaterne skal indsendes til tom.nicolaisen@dgi.dk, som løbende vil lave
en rangliste over alle deltagerne.



Præmier: en førstepræmie på 1.500 kr. og 4 præmier á 500 kr. Præmierne
er i form af gavekort.

Eksempel:
Handicap er 300 point minus gennemsnit minus 10 point = det handicap som
lægges til hver skydning. F.eks. hvis man har skudt 250 i gennemsnit får man
tillagt 40 point i handicap. Handicappet er gældende for resten af turneringen.
Beregning af handicap for nye skytter:
En ny skytte skyder eksempelvis 218, 221 og 224 point hjemme i foreningen ved
tre træningsskydninger. Det giver et gennemsnit på 221, som så udløser et
handicap på 69, nemlig forskellen på 221 (gennemsnittet) og 290.
Handicap = 300 minus gennemsnittet (221) minus 10 = 69.
Handicap for skytter der også skød sidste år:
En skytte der har mindst to resultater fra sidste vintersæson, får sit handicap
udregnet efter de to eller tre bedste resultater, der er registreret hos DGI.
Klik her for at se dit handicap: KLIK HER.
Kvalificeringsrunder til finalen:
Skytten skyder så et resultater i januar på 223 og et i februar på 231 point og
bliver derfor registreret med resultaterne 292 (223 plus handicappet på 69) og 300
(231 plus 69). Der kan ikke opnås mere end 300 point uanset hvad man har skudt.
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