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E.1.0

BANER
15 m riffel skydning skydes på indendørsbane.

E.2.0

SÆSON
I henhold til reglement for skydning i DSkyU §1.

E.3.0

VÅBEN
Våbnene skal overholde de gældende ISSF regler for 50 m riffel.

E.4.0

SKIVER
Der skydes på de af DSkyU godkendte 15 m s riffelskiver (model 1982).

E.5.0

SKYDEPROGRAM
-Prøveskud, ubegrænset antal, 1 skive
-Gældende serier, 4 á 10 skud, i alt 40 skud et skud i hver skive.
- der afholdes ikke finale.
Prøveskiverne skal være markeret med en sort diagonalstribe i øverste højre
hjørne og de gældende skiver skal være fortløbende nummererede.

E.6.0

KLASSEINDDELING
I henhold til tillæg G.

E.7.0

SKYDESTILLING
I henhold til tillæg G.

E.8.0

AFVIKLING
Skydetid:
Elektronisk markering: 1 time og 5 minutter inklusive prøveskud.
På papskiver: 1 time og 20 min incl. Prøveskud






Skydningen gennemføres efter følgende regler:
Våbenkontrol skal være gennemført senest 15 minutter før tildelt skydetid.
Skytten skal skyde på den anviste standplads.
Skydningen starter og slutter på banekommandørens kommando
”START/STOP”.
Prøveskud skal være afviklet inden de gældende serier påbegyndes
Tillæg J til DSkyU reglement for skydning ‐ 2








E.9.0

Gældende skiver skal skydes i nummerrækkefølge, med laveste nummer først.
Efter endt skydning efterlader skytten alle skiverne på skydestandpladsen.
Først når banekommandøren har efterset våbnet, må dette fjernes fra
standpladsen.
Skytten afhjælper selv funktioneringsfejl. Kan skytten ikke afhjælpe fejlen, rettes henvendelse til banekommandøren, som noterer denforbrugte skydetid samt antal afgivne gældende skud og tilkalder juryen/dommer. Denne afgør om skytten kan færdiggøre sin skydning efter
endt våbenreparation eller våbenbytte. Eventuelt på et andet skydehold
hvor der er plads. Får skytten lov til at færdiggøre sin skydning, tildeles
den resterende skydetid.
Færdiggør skytten skydningen med et andet våben, eller har
skydningen været afbrudt i over 15 minutter, har skytten ret til indtil 5
prøveskud og skal derefter afgive de resterende gældende skud.
Afviklingen skal ske indenfor den resterende skydetid.

HOLDSAMMENSÆTNING
I henhold til § 3 i DSkyU reglement for skydning generelle regler.

E.10.0 REGLER FOR INDPLACERING
a. Ved pointlighed indrangeres efter flest antal x10 (tiere), dernæst sidste 10
skuds serie, dernæst anden sidste og så fremdeles indtil afgørelse er
truffet. Såfremt der stadig er pointlighed tælles 10’er 9er osv. Såfremt der
ikke kan findes en forskel får skytterne samme placering.
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