Program til Combi-luft.
Våben, afstand og mål:
Programmet kan skydes på både 15 og 25m.
Der kan skydes med begge typer våben, 1 skud og 5 skuds.
Udstyr består af alm. pistol skive til 15m eller præcisions skiven på 25m, samt 1 sæt alm. faldmål i stål
hvor inder ringe er taget ud i alle 5 huller.
Klubbens antal faldmål afgør hvor mange skytter, der kan skyde mod hinanden i hver omgang.

Afvikling:
For en skytte med 1 skuds våben, skydes der 10 skud, 5 i skiven og 5 efter faldmål.
Skydetid er 60 sek.
For en skytte med 5 skuds våben, skydes der 10 skud, som indebærer magasin skift, 5 skud i skiven og
5 skud efter faldmål.
Skydetid er 20 sek.
Det antal point man skyder på skiven samt 10 points for hver ramt og lukket hul på faldmål, tæller den
samlede sum for 1 omgang.
Der skydes 3 omgange og den samlede sum af de 30 skud, udgør det samlede resultat.
For begge konkurrencer gælder det, at skiven skydes først, faldmål til sidst.
Fri håndfatning til begge konkurrencer.
DGI´s klassekrav følges for 15 / 25m. skydning.

Kommandoer:
Kommando for afvikling er ens for begge konkurrencer. Kun tiden er forskellig.
På 15m. starter tiden ved kommandoer.
På 25m starter tiden ved lys der tændes og slukkes eller skiverne forsvinder manuelt.
”Skytterne på plads”
”Gør klar til 2 min. valgfri prøveskud”
”Prøveskud starter nu” efter 2 min. kommer kommandoen
” 3-2-1 prøveskud slut”
”Gør klar til 1 runde, lad”
”Er der skytter der ikke er klar”
”Melder skyd om 10 sek. fra nu”
”Efter 7 sek.,3-2-1- skyd”
”3 sek. før begge skydetider ophører råbes, 3-2-1 SLUT”
”Aflad, isæt sikkerhedspløk, kør skive ind, markering. ”
1 hjælper tæller points sammen og råber til den som styrer programmet, som gentager summen.
Der trækkes i snoren og faldmål resættes, klar til en ny omgang.
”Skift skive, gør klar til 2 runde, lad”
Derefter forsætter kommandoer som 1 runde.

Pistol udvalget
DGI Skydning
d. 31.05.2017

DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 7940 4040 | CVR: 4001 1218 | info@dgi.dk | www.dgi.dk

