Dansk Skytte Union udtagelsesregler for VM i Olympiske discipliner
1. Generelt
Nærværende regelsæt danner grundlag for udtagelse til International Shooting Sport Federation
(ISSF) Verdensmesterskaber (VM).
2. Udtagelsesskydninger
a.

DSkyU disciplinsektioner riffel-/pistol og flugtskydning er ansvarlig - indenfor eget område for i samarbejde med sportschefen (SPC), at gennemføre/ afholde 4 udtagelsesskydninger
pr. sæson, der således, sammen med resultater fra internationale konkurrencer, vil danne
grundlag for indstilling af de bedste skytter til udtagelse til VM.
Skydningerne kan gennemføres enten i sektionernes eget regi eller i samarbejde med
stævnearrangører.
Resultatet af skydningerne tilsendes SPC og SKUD direkte efter konkurrencen (inden 24
timer).

b. Datoer og stævnerne for udtagelsesskydninger bekendtgøres via DSkyU hjemmeside eller
Skytteblad senest den 1. december året før udtagelsesskydningerne, for 10 m discipliner
dog senest den 1. august.
c. Udtagelsesskydningerne gennemføres på samme måde som ved en international
konkurrence og gennemføres efter ISSF regelsæt i det omfang det er muligt.
d. Hvis disciplinen gennemføres over 2 dage, -internationalt-, skal udtagelsesskydningen
ligeledes gennemføres over 2 dage med henblik på at lave et sammenligneligt grundlag.
Undtaget er silhuetpistol som må udføres på en dag med minimum 2 timers pause mellem
runderne.
e. Der må maksimalt gennemføres/afholdes to (2) udtagelsesskydninger pr. disciplin på
samme skydebane over en weekend og max én (1) udtagelsesskydning pr. disciplin pr. dag.
Undtagelse for ovennævnte:
Det tillades at lave en undtagelse for pkt. e i riffeldisciplinen 3x40 og 3x20 samt 60 skud
liggende, der således tillades afviklet over samme dag, men dog skal gennemføres som to
forskellige konkurrencer.
f. Der må max gennemføres 2 stk. udtagelsesskydninger på samme skydebaneanlæg inden for
samme år. (sæson). Denne regel kan sektionerne søge dispensering for hos SKUD, hvis der
er problemer med antal baner med elektronik.
g. Udtagelsesskydning for riffel og pistol skal gennemføres på skydebaner, hvor der anvendes
et af Dansk Skytte Union (SKUD) godkendt elektronisk scoresystem til resultatformidling.
h. I forbindelse med udtagelsesskydninger skal:
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1) Der være mulighed for mod betaling af et rimeligt gebyr (beløb bestemmes af
arrangøren) at træne mindst 1 time dagen før konkurrencen. Tilmelding til træning skal
foregår sammen med tilmelding til udtagelsesskydningen.
2) Være udstyrskontrol jf. ISSF regelsæt.
3) Være godkendte dommere/jury tilstede.
i.

Skytterne i den respektive klasse skal skyde på samme skydehold, såfremt det er muligt.
Hvis skytter i en klasse ikke kan få plads på samme skydehold grundet mange deltagere, skal
de bedste på sektionens rangliste (efter indrangering) skyde på samme hold (gælder kun
pistol og riffel).

j.

Udtagelsesskydningerne skal afvikles senest 5 uger før et planlagt ISSF VM af hensyn til
tilmeldingsfrister og det praktiske arrangement.

k. Såfremt der ved en udtagelsesskydning er pladsproblemer grundet mange deltagere, kan
sektionerne sammen med sportschefen fastsætte et pointkrav for deltagelse. Det er dog
vigtigt at en skytte der ved et observations/ranglistestævne har skudt vurderingsresultatet
jf. tabellen nedenfor, skal pågældende sikres plads ved udtagelsesskydningen (under
forudsætning af at han/hun har tilmeldt sig rettidigt).
l.

ISSF:s dress code skal følges. Kun atleter som deltager som beskrevet i ”ISSF:s dress code”
kan udtages til et EM eller VM.

3. Udtagelse til VM i Changwon
a. Skytter, som har skudt mindst 2 resultater over nedenstående kvalifikationsresultat (se
tabel) ved et World Cup, eller en udtagelsesskydning inden for samme år (fra den 1. januar
til udtagelsesdato) udtages direkte. Skytten skal dog gennemføre alle 4 (Skeet og Trap dog
3 af 4) udtagelsesskydninger for at kunne blive udtaget på dette punkt.
Såfremt der er mere end 3 skytter som har skudt over kvalifikationsresultatet vil der blive
udtaget i henhold til punkt 3b.
Tabellens point svarer til top 8 på VM/WC/JWC (top 6 for olympiske discipliner med lavt
deltager antal som f.eks i skeet og trap damejunior samt silhuetpistol). Resultatet er en
analyse af resultater skudt ved VM/WC/JWC fra VM 2014 frem til VM i Moskva 2017.
Tabel
Disciplin
Skeet
Trap
10 meter luftriffel
50 meter 3x40/3x20

Herre
121
120

Herrejunior
118
115

Damer
117
117

Damejunior
112
110

626,0
1172

621,5
1156

624,5
1168

621,5
1154

2

10 meter luftpistol
25 meter sportpistol
25 meter silhuet

580

572

581

571

576
582

564
572

b. Skytten skal jævnligt have skudt resultater ved internationale stævner på ESC:s og ISSF:s
kalender og udtagelsesskydninger samt for juniorskytter ligeledes rangliste stævner i
Danmark som anskueliggør, at han/hun har en god og realistisk chance at placere sig i top
15. Undtaget herfor er dog OL-discipliner der erfaringsvis har et meget lavt deltagerantal
(silhuetpistol herrejunior samt trap og skeet damejunior). I disse discipliner skal skytten
have en realistisk chance for at placere sig i top 8 ved et ISSF VM.
c. Der kan udtages et hold hvis der er realistisk chance for en medalje.
Udtagelse sker på baggrund af resultater ved følgende konkurrencer:
1) World CUP/VM/EM
2) Udtagelseskonkurrencer
3) Internationale konkurrencer
4) Skyttens udviklingskurve
5) Ranglisteresultater i juniorklasse
Det er DSkyU sportschef i dialog med landstrænere/sektioner der vurderer om skytten har en
realistisk chance for at placere sig i top 15 og udtager skytten til mesterskabet. For juniorskytter er
det sektionen i dialog med juniorlandsholdstræner/sportschef der udtager.
Ovennævnte regelsæt er gældende fra 1. december 2017 til 30. november 2018.
Således besluttet af DSkyU skydeudvalg den 29. november 2017.
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