25 m Turneringsregler 2016
§1
DGI skydnings konkurrencebestemmelser i henhold til skyttebogen er gældende.
§2
Der skydes Fin og Standard holdturnering i klasserne:
BK/J
US/VS
UÅ/VÅ
SE
Fri
MIX

Børn/Junior hold
Børn: 1hp/2hp, Junior 1h/el. 2h
UNG Stilling/voksen stilling hold
UNG: 1h, Voksen 1h
UNG Åben/Voksen Åben hold
2h
Senior hold
1h/el. 2h
Fri
Fri
En kombination af Junior og/eller UNG og/eller Voksen og/eller Åben og/eller Senior og/eller Fri og/eller
max 2 børneskytter.
(KUN hvis det ikke er muligt at stille fuldt hold i ovenstående klasser).
Samt grov holdturnering på følgende våben: GP 32, GPA, GR og GF
Alle deltagende hold skal være rene foreningshold og bestå af 4 skytter. Samtlige resultater er gældende til
holdskydningen. Kun såfremt en forening ikke kan stille et hold med egne skytter må flere foreninger danne et hold.
§3
Pistoludvalget fastsætter en tilmeldingsfrist.
En forening kan tilmelde et ubegrænset antal hold i de enkelte klasser. Efter anden omgang kan der ikke ny tilmeldes
hold.
Holdene inddeles i de enkelte puljer ud fra første omgangs resultater.
Turneringsplanen afhænger af antal tilmeldte hold i klasserne, men turneringen afvikles med mindst 3 hold.
Hvis der er tilmeldt færre end 3 hold i en klasse, kan pistoludvalget sammenlægge 2 klasser.
Efter turneringsafslutning udpeges en vinder fra hver af de sammenlagte klasser.
§4
Turneringen (Fin og Standard) afvikles over 3 omgange.
Vinderholdet i hver klasse er DGI Midtjylland skydnings mester og deltager i DGI Skydnings Danmarksmesterskab for
hold tillige med nr. 2 i puljen, disse holds deltagergebyr betales af DGI Midtjylland. Der må stilles yderligere 2 hold,
som er de hold der har skudt flest point blandt resterende hold i puljen og nr. 1 og 2 i pulje 2, forudsat at holdene har
deltaget fuldtallig i alle 3 omgange. Hvis der ikke har været nok deltagende hold, kan resterende pladser i
foreningshold konkurrencen tildeles øvrige foreninger efter ”først til møllen princip”.
Turneringen (GP 31, GPA, GR og GF) afvikles over 3 omgange.
Vinderholdet i hver disciplin er DGI Midtjylland skydnings mester og deltager i DGI Skydnings Danmarksmesterskab
for hold tillige med nr. 2 i puljen, disse holds deltagergebyr betales af DGI Midtjylland. Der må stilles yderligere 2 hold,
som er de hold der har skudt flest point blandt resterende hold i puljen og nr. 1 og 2 i pulje 2, forudsat at holdene har
deltaget fuldtallig i alle 3 omgange. Hvis der ikke har været nok deltagende hold, kan resterende pladser i
foreningshold konkurrencen tildeles øvrige foreninger efter ”først til møllen princip”.
§5
Protester indgives skriftligt til pistoludvalget, som behandler protesten inden 8 dage fra modtagelsen.
§6
En skytte kan kun stille op for én forening indenfor en Disciplin.
En skytte kan kun skyde på ét foreningshold indenfor en turneringsomgang.
En skytte, der har deltaget på et af foreningens hold 2 omgange i en turnering, kan kun deltage på et lavere
rangerende hold efter en turneringsomgangs karantæne.
En ulovligt anvendt skytte medfører diskvalifikation af skytten i den pågældende omgang.
§7
Turneringen afvikles som hjemmebaneskydninger.
Foreningerne er selv ansvarlige for, at bedømme skiver, samt at det korrekte udfyldte holdkort er pistoludvalget i
hænde på dagen for turneringsomgangens slutning.
§8
Lavest scorende hold får 1 point, næstlaveste 2 point osv.
Ved pointlighed noteres holdene for samme pointtal.
Ved for sent aflevering af holdkort noteres holdet for 0 kamppoint, men godskrives for de skudte point.

