Riffeludvalget indbyder til Landsdelsturnering 15m. 2019-20
Regelsæt for afholdes af Landsdelsturneringen:
Skytterne opdeles i klasser i henhold til DGI skydning `s – klasseskydning.
Foreningen kan stille med ubegrænset antal hold i de enkelte klasser.
Børnehold:
Juniorhold:
Stilling:
Åben:
Senior:
Mix. hold:

4 skytter fra Børneklasserne.
4 skytter fra Juniorklasserne.
4 skytter fra kl. Stillingklasseerne
4 skytter fra kl. Åbenklasserne
4 skytter fra Seniorklasserne
4 skytter, som ikke kan stille hold i en af de ovennævnte
Klasser - dog kun fra klasserne Jun.- Åben – Senior.
Nu må der også bruges Stilling Skytter.

1. Turneringen afvikles med 3 skydninger.
2. Efter tilmeldingen er afsluttet, vil hver forening modtage en liste over de hold som
er tilmeldt, samt dato for hvornår hver runde skal indgives.
3. Skydningen afvikles på de skiver som, foreningerne selv står for, der oplyses
hvilke nr. der bruges inden skydningen afvikles, skiverne bør have forløbene nr.
4. Et resultat fra stævner kan indgå. Foreningerne aftaler selv hvilket stævne man vil
anvende.
5. Der skydes på de fastnævnte skiver og skiverne returneres inden for den tidsfrist
Der fremgår.
a. De foreninger som har dømmemaskine, må dømme deres skiver selv,
Derefter sendes resultatet pr. mail eller post. Der kan forekomme stikprøvekontrol.
6. I Grupperne skyder alle mod alle.
7.

Brug af reserver: En skytte må kun skyde på et hold i hver runde.

8.

Deltagelsen i turneringen koster 70,00 kr.

9.

Tilmeldingen sendes senest den 12. Okt. 2019 til Poul Clausen Buskhøjvej 15
6330 Padborg. Tlf. 74 67 16 93 e-mail: poul@skyttemail.dk

10. Efter skydningens afvikling, kan man kvalificere sig til finalestævnet.
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Finalen:
Efter endt turnering vil de bedste hold – i hver klasse kvalificere sig til et finalestævne,
som skydes over 2 omgange på samme stævnedato.
Finale-runden skydes i Vojens/Haderslev søndag den 26.januar 2020.
Finale: (fortsat)
Et hold skal gennemføre skydningen samlet på samme hold, der kan ikke skydes
før tid.
Hvis der er 2, 3 og 4 puljer i en klasse, vil de 4 hold som sammenlagt har flest matspoint
deltage i finalen.
Hvis der er 5, 6 og 7 puljer, vil puljerne blive delt op i 2 grupper.
De hold som sammenlagt har fleste matspoint, vil skyde i gruppe 1.
De 4 hold – i hver klasse – der har opnået højst antal matspoint i hver gruppe- deltager i
finalen.
Såfremt 2 eller flere hold opnår lige mange matspoint, afgøres deres placering efter følgende regler.
a. Flest matspoint.
b. Flest skudte point.
c. Mindst antal point mellem højeste og laveste skytte på hvert hold.
For at kvalificere sig til finalen, skal holdene have skudt mindst 3 gange i de indledende
runder.
I grupperne skyder alle mod alle, og resultaterne sammenholdes foreningsvis. Står 2 hold
lige, benyttes skyttebogens kap. 4 stk. 10.b.
2. runde ved finalestævnet regnes som en mesterskabsrunde
Dem som bliver nr. 1 og 2 af Børne-, Junior-, Stilling-, Åben- og Seniorhold deltager i
DGI skydning´ Danmarksmesterskab for kreds- og foreningshold i Vingsted, de 2 foreningshold i hver række skal være fra forskellige foreninger.
Med venlig hilsen
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