04.07.17

Landsdelsmesterskab i
Tubæk Skyttecenter
Mønvej 48, 4720 Præstø
Den 12.-13. august 2017
50m - 200m – NM300m Reduceret

Der skydes på følgende distancer:
50m, 200m og 300m reduceret NM - Gevær
50 m skydes på Kongsberg markeringsanlæg.
200m og NM 300 er på Sirius Askov
Der skydes i alle DGI klasser og efter skyttebogens regler
Skydetider:
Lørdag d. 12.08.17 kl. 09.00 til 16.00
Søndag d.13.08.17 kl. 09.00 til 13.40. 200m kun til 13.05
NM300m - lørdag kl.14,15 og søndag kl. 10.10
Fast skydetider hvert 35 min
Hold Konkurrence
Foreningerne kan deltage med et eller flere hold á fire navngivne skytter i følgende klasser:
BK hold, Junior Hold, Ung/Voksen Stilling hold, Ung/Voksen Åben Hold, Senior Hold.
Holdene skal være tilmeldt inden første skytte på holdet går på banen
For at deltage i finalen, skal skytter være mødt op min. 15 minutter før tid.
Finaler 200m - Søndag d. 13. august kl. 14,00
Deltagerne udpeges blandt de op til 7 bedste UNG, 1-3 og op til de 5 bedste VET og 5 bedste
ÅKL (15 + 15 skud)
Stillings skytter:
Prøveskud: Frit antal indenfor 5 min.
UNG + S1-3:
Gældende skud:
5 skud knælende på 4 min. Samlet markering efter serie.
5 skud stående på 5 min. – 45 sek. pr. skud, markering efter hvert skud.
Liggende skytter: Prøveskud: Frit antal indenfor 5 min.
ÅK + VET
Gældende skud:
5 skud liggende på 4 min. Samlet markering efter serie.
5 skud liggende på 5 min. – 45 sek. pr. skud, markering efter hvert skud.
Klassemester i de respektive klasser i landsdelsskydningen er den højest placerede skytte med
resultater i hovedskydning + mesterskabsskydning.
Landsdelsmester øvrige klasser er den højest placerede skytte i landsdelsskydningen med
resultater i hovedskydning + mesterskabsskydning + finale.
Finale 50m søndag d. 13. august ca. kl. 15,00
Der skydes finale på 50m for BK og for Junior
Der er finale for BK skytter der opnår min. 395 point ( H + M )
Og finale for Junior der opnår min. 393 Point ( H + M )
I tilfælde af, at der er mindre en 5 skytter i henholdsvis BK og Junior der har kvalificeret sig til
finale, udtages de efterfølgende efter bedste resultat
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Tilmelding på http://skydetilmelding.dk
På 50m er bane 1. 2. 18. 19. 20. med bord Bane 17 har ikke bord til stillingskytter
På 200m er bane 9 og 10 med bord
Tilmeldingsfrist:
Den 10.08.17 kl. 23.59 eller på stævnedagen.
Indskud betales på dagen på stævnekontoret:
50m, 200m - BK og Jun kr. 60,00
Andre kr. 70,00
Mesterskab kr. 30,00
NM300m kr. 100,00
Hold BK – JUN Gratis
Andre hold kr. 60,00
Præmier: Der uddeles medaljer på dagen
Hovedskydning præmier eftersendes.
Landsdelsmester bliver skytten i hver klassegruppe med bedst sammenlagte resultat i
hovedskydning + mesterskab + finale.
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Karsten Larsen mobil 21 49 41 44, mail kpl-shl@mail.tele.dk
Frank Larsen mobil 51 27 32 34, mail fhhl20@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Riffeludvalget
DGI Storstrømmen Skydning
Frank Larsen og Karsten Larsen

Se resultater på www.st-skytteinfo.dk
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