Til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland
2. juli 2020

DM Riffel 50, 200 & 300 meter 2020 i Vingsted
UNGDOM: Børn & Junior 11.-13. september

Vedlagt fremsendes indbydelse til DM i riffelskydning på 50, 200 og
300 meter 2020. Se alle dokumenterne på www.dgi-skyd.dk/DM
Der er fri tilmelding til de individuelle konkurrencer.
Alle foreningshold, og landsdelshold udtages efter
Landsdelsmesterskaberne, blandt tilmeldte skytter.
Se udtagelsesreglerne på hjemmesiden www.dgi-skyd.dk/turneringer
DGI Skydning Midt- og Vestsjælland betaler indskud for børne- og
junior-skytter, samt udtagne skytter på foreningshold og landsdelshold
til DM. Der ydes et Storebæltstilskud på 300 kr. pr. skytte til udtagne
landsdels- og/eller foreningsholds skytter.
Afregning af tilskud sker til skyttens skytteforening efter DM stævnet.
Ved tilmelding af skytter på de udtagne foreningshold, anfører de
berørte foreninger ”BK og JUN” i kolonnen ”Foreningshold” ud for de 4
holdskytter. Skydningen for foreningsholdet gælder tillige den
individuelle konkurrence, samt evt. landsdelshold.
ALLE Skytter, som ønsker at deltage ved DM, skal benytte disse
tilmeldingslister.
Da vi har begrænset antal skydetider til rådighed om lørdagen som
fortrinsvis benyttes til foreningshold, beder vi om, at ikke holdskytter
ønsker skydetider om søndagen.
I skemaet udfyldes ønsket skydedag, (F)redag, (L)ørdag eller
(S)øndag. Hvis skydedagen er ligegyldig, udfyldes feltet ej.
Vedrørende baner
På alle distancer skydes der på elektronisk markeringsanlæg.
Der stilles ikke materiel til rådighed til benyttelse på banen grundet
covid-19.
Skytterne skal selv have reglementeret støtte/måtte med til
eget brug.
Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses forinden
skydeholdets begyndelse.
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Mesterskabsskydning og finaler
Foreningshold tilmeldes under hensyn til finaletidspunkter.
Der er holdfinaler om lørdagen.
Individuelle finaler er om søndagen.
Individuelle vejledende mesterskabskrav vil være opslået på banen i
Vingsted. Vær opmærksom på pointkrav og tidspunkter for de
individuelle finaler om søndagen.
Overnatning/bespisning
Kan ikke ske via DGI Skydning. Se muligheder i DGI Skydnings
invitation.
Tilmelding
Tilmelding skal ske på tilmeldingsskemaerne og fremsendes til
Ken Poulsen pr. mail til ken@danborg.org. Bemærk at tilmelding først
er gældende, når der er modtaget en mail-kvittering.
Tilmeldingsfrist: SENEST 23. august 2020 – men meget gerne før.
Klassificering
For at lette tilmeldingen bedes foreningerne sikre, at de tilmeldte
skytter er klassificerede, herunder korrekt klassificeret, i de klasser de
tilmeldes i, via DGI Foreningsportalen med foreningslogin.
NB!! Bemærk at der kan ske ændringer i de hold der bliver udtaget og
meddelt foreningerne, idet der kan ske ændringer til landsdelsholdet,
såfremt der er skytter som rykker op inden årets DM – med andre ord
– så kan der ske rettelser.
I øvrigt henvises til DGI-indbydelsens informationer via vores
hjemmeside www.dgi-skyd.dk/DM.
Er der spørgsmål / kommentarer / rettelser skal disse sendes til
landsdelens stævneansvarlige:
Ken D. Poulsen, ken@danborg.org
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget
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