DGI Storstrømmen 200 m
Udtagelse af skytter og foreningshold til DM 2018
Landsdelshold: DGI Storstrømmen udtager landsdelshold UNGDOM for klassegrupperne BØRN og JUNIOR
og landsdelshold VOKSEN for klassegrupperne UNGDOM Stilling/Åben, VOKSEN Stilling/Åben og SENIOR.
DM-deltagelse sker ifølge DGI’s bestemmelser, se Skyttebogen. Ved udtagelsen lægges der vægt på indberettede resultater indberettet til ranglisten, men Riffeludvalget forbeholder sig ret til at udtage skytter, der
ikke er på ranglisten.
Skytter/foreninger kan indberette resultater fra foreningernes egne skydedage, 1 resultat fra hver af perioderne:
Uge 17-19, 20-22, 23-25 og 31-32. Desuden medtager Riffeludvalget skytters resultater fra alle åbne stævner i DGI Storstrømmens område skudt senest 12.8.2017.
OBS!: En skyttes resultat til ranglisten kan også tælle til foreningshold, husk at indberette, se afsnit ”Indberetning af holdresultater”.
Foreningshold: DGI Storstrømmen udtager foreningshold á 4 skytter for hhv. BØRN, JUNIOR, UNGDOM/VOKSEN Stilling, UNGDOM/VOKSEN Åben og SENIOR. Hvert hold skal skyde og indberette min. 3 holdresultater for at kunne udtages til DM. Holdenes deltagelse i DM sker efter DGI’s bestemmelser, se Skyttebogen.
Holdresultaterne sammensættes af 4 skytters resultater fra åbne stævner i DGI Storstrømmens område
skudt senest 12.8.2017 og fra foreningernes egne skydedage, 1 holdresultat fra hver af perioderne:
Uge 17-19, 20-22, 23-25 og 31-32.
OBS!: Holdresultaterne behøver ikke at skydes af alle 4 på samme sted/dag. En skyttes resultat fra holdskydning kan også tælle til individuel rangliste, husk at indberette, se afsnit ” Indberetning af resultater
til rangliste”.
Indberetning af resultater til rangliste: Skytter/foreninger indberetter individuelle resultater fra hver
periode senest søndag kl. 24:00 i ugerne 19, 22, 25 og 33 med angivelse af dato og sted for skydningen,
skyttens navn og nr. og resultat. Gem resultatark/–strimmel, de kan stikprøvevis indkaldes til kontrol. Stævnearrangører bedes offentliggøre samtlige resultater fra stævnet på internettet straks efter skydningen eller
indberette dem på e-mail senest kl. 24:00 på sidste stævnedag.
Indberetning af holdresultater: Foreninger indberetter holdresultater på holdkort fra hver periode senest
søndag kl. 24:00 i ugerne 19, 22, 25 og 33 med angivelse af dato og sted for hver skyttes skydning, skyttens navn og nr. og resultat. Gem resultatark/–strimmel, de kan stikprøvevis indkaldes til kontrol.
Bemærk: Resultater sendes til Riffeludvalget v/ Frank Larsen på e-mail: fhhl20@mail.tele.dk
OBS! OBS! OBS! Skydningernes gennemførelse: DGI Storstrømmen står ikke for den praktiske afvikling
af skydningerne. Skytterne gennemfører skydningerne på godkendt 200 m-bane efter DGI’s bestemmelser,
se Skyttebogen. Der er følgende muligheder:






Skytter/foreninger kan afvikle skydningerne på egen bane.
Skytter/foreninger kan aftale skydning med forening med egen bane efter denne forenings bestemmelser.*
Skytter/foreninger kan aftale med Skydebaneforeningen Storstrømmen at gennemføre skydningerne
i Musse Skyttecenter eller Tubæk Skyttecenter. Banebookning efter Skydebaneforeningens bestemmelser.*
Skytter/foreninger kan træffe aftale med foreninger, der i forvejen har lejet sig ind i Musse eller Tubæk. Benyttelsen af Musse eller Tubæk sker da efter den lejende forenings bestemmelser.*

*) Foreninger bedes være opmærksom på mulighed for tilskud til lokaleleje fra deres respektive kommuner.
Resultatformidling: Ranglister og holdresultater kan ses på DGI Storstrømmen Skydnings Facebook-sider
og i nyhedsbrevene.
Indskud: Der betales ikke indskud til DGI Storstrømmen for deltagelse i rangliste- og holdskydningerne.
Hvis resultater skydes ved åbne stævner, må skytterne dog betale normalt indskud for deltagelsen til stævnearrangøren.
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