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1. Deltagelse.
Turneringerne er åbne for deltagelse af skytter fra medlemsforeninger i DGI Storkøbenhavn.

2. Afvikling.
Afviklingsformen for den enkelte turnering fremgår af invitationen.
Turneringerne kan afvikles som hjemmebaneskydninger eller ved
deltagernes fysiske møde. Ligeledes kan der konkurreres efter
systemet alle-mod-alle eller efter en på forhånd fastlagt turneringsplan med parring af foreninger. Tilsvarende kan der skydes
på fastsatte datoer eller med angivne afleveringsfrister for hver
enkelt omgang.
Antallet af turneringsomgange og afleveringsfrister for de enkelte
omgange fremgår af invitationen for den pågældende turnering.
Der kan ikke skydes mere end én turneringsomgang pr. skydedag.
Hvis indbydelsen tillader det, kan der indsendes mere end ét
resultat pr. turneringsomgang. Dog kan kun ét resultater tælle til
turneringen pr. omgang.
I særlige tilfælde kan der dispenseres fra de angivne indleveringsfrister.
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3. Holddeltagelse.
Foreningshold sammensættes efter retningslinjerne i invitationen
for den pågældende turnering.
Skytterne deltager i overensstemmelse med deres klassifikation.
En skytte kan kun deltage på ét hold pr. turneringsomgang.
Der kan foretages udskiftninger på holdet alt efter den pågældende invitations specifikationer.
I de tilfælde, hvor en skytte har mere end ét foreningsmedlemsskab, deltager vedkommende for den forening, han er registreret
som skydende for på den pågældende disciplin.
Hver forening kan stille mere end ét hold i hver division.
Holdturneringer kan inddeles i puljer på tværs af Skyttebogens
klassificeringer.

4. Resultathåndtering
Ved manuel markering lægger foreningerne selv skiver til med
mindre, andet er angivet i invitationen.
De enkelte skytters skivesæt skal være fortløbende nummereret
og forsynet med foreningens navn samt skyttens navn og skyttenummer. Skiverne skydes i nummerorden. Der er ikke krav om
fortløbende nummerering for et helt holds skivesæt.
Skiver (eller ved elektronisk markering resultatstrimler) fra de enkelte runder opbevares i foreningen indtil 14 dage efter indrapportering til eventuel kontrol. Hvis anmodet derom af landsdelskontoret er foreningen forpligtet til at indsende eller aflevere skiver til kontrol.
På 15m pistol (.22 og luft) skydes 5 skud i hver skivetegning. På
15m gevær (.22 og luft) skydes højst 2 skud pr. skivetegning.
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Der skydes efter Skyttebogens til enhver tid gældende bestemmelser for den pågældende disciplin

5. Indrangering.
Ved hjemmebaneskydninger bedømmer foreningen selv egne skiver. Mødes foreningerne fysisk, bedømmes modpartens skiver.
I tilfælde af uenighed om skivebedømmelsen afleveres skiverne
sammen med resultatbedømmelsen til landsdelskontoret til afgørelse. Landsdelsforeningens afgørelse kan ikke ankes.
Alt efter den pågældende invitations specifikationer foregår holdenes indrangering ved sammenlægning af de enkelte skytters
skudte pointsummer eller ved tildeling af matchpoint for hhv.
vundne, tabte eller uafgjorte kampe.
I tilfælde af pointlighed indrangeres efter Skyttebogens bestemmelser for indrangering ved pointlighed for hhv. pistol og gevær
med mindre andet er angivet i invitationen.

6. Resultatformidling.
Der udarbejdes og offentliggøres resultatlister for hver enkelt turneringsomgang.
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