RANGLISTEREGLER
OL‐TRAP

Ranglisten er en fortløbende liste, som er tællende 1 år bagud.
Ranglisten ajourføres på DSkyU´s hjemmeside. Resultater føres 1 år bagud, med markering af
udtagelsesskydninger, 1 og 2 dagesskydninger.
•

5 resultater er gældende.

•

2 resultater skal være udtagelsesskydninger, eller hvad der kan træde i stedet
(WC, WCF, EM, VM, OL).

•

3 resultater kan være alle andre, hvoraf én skal være 2 dagesskydning.

•

Kun 2 resultater fra samme bane tæller.

For at ethvert resultat, kan medtages på ranglisten, skal konkurrencen være skrevet ind i
stævnekalenderen, eller deltagelse ved en skydning, skal være meddelt sektionsleder, senest 8 dage
inden stævnedato
Ranglisten danner ligeledes, grundlag for udbetaling af midler, til hel eller delvis dækning af
stævneaktiviteter og støtte til talentudvikling. Der hensættes forlods 25 % af det opkrævede beløb til
talentudvikling, dog minimum kr. 2.500.
De resterende midler uddeles i 5 portioner, de 3 bedst placerede på ranglisten, undtaget skytter som
har deltaget i repræsentative skydninger, udtaget af DSkyU´s sportschef (WC, EG, EM, VM, OL) og 2
yderligere portioner uddeles efter lodtrækning, blandt alle øvrige skytter ved sæsonens udgang.
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Lodtrækning 1
Lodtrækning 2

37,5 %
25,0 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %

Max. kr. 6.000
Max. kr. 4.000
Max. kr. 2.000
Max. kr. 2.000
Max. kr. 2.000

Portionerne kan variere fra sæson til sæson, afhængig af puljens størrelse. Overskud i puljen vil blive
brugt til aktiviteter for talentudvikling.
Kr. 50,00 til rangliste‐puljen, opkræves sammen med og skal være indregnet i indskud forud for en
konkurrence, hvor man ønsker at deltage. Ved deltagelse i udenlandske stævner opkræves tillige kr.
50,00. Dog kan der være undtagelser, som for eksempel KFK GP, her vil ranglistegebyret blive
opkrævet separat, forud for skydningen for dem som ønsker at resultatet skal tælle på ranglisten (WC,
EG, EM, VM, OL er undtaget). Ligeledes skal skytten have skudt alle 5 resultater jf. ovenstående for, at
kunne deltage i tildelingen/lodtrækningen. Ranglistegebyr skal ALTID betales forud for et stævne.
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