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Regelsæt for deltagelse ved World Cups 2018 i skeet og trap for skytter med
opnået/skudt MQS-krav
MQS-skytter til World Cup:
MQS-skytter er skytter, der ønsker at deltage ved World Cups for egen regning. For at kunne dette skal
skytten have skudt minimum 2 x ISSF MQS*. Resultaterne skal være opnået i Dansk Skytte Unions
skydninger, eller ved internationale konkurrencer på ISSF/ESC’s kalender, afholdt efter ISSF’s regelsæt og
over 2 eller 3 dage (125 lerduer). Resultaterne må højst være ét år gamle på åbningsdagen for den World
Cups, som skytten ønsker at deltage i.
I tilfælde af at der er flere tilmeldte skytter, end der er pladser**, er det sportschefen, landstræneren og
den disciplinansvarlige i Flugtsektionen (formanden for Flugtsektionen, hvis ikke der er en
disciplinansvarlig), der i fællesskab beslutter hvilke skytter, der kan tage af sted for egen regning.
World Cups i 2018 med mulighed for deltagelse for egen regning, er:
• Guadalajara (MEX)
• Mosta (MLT)
• Tucson (USA)

Deltagelse ved World Cups som MQS-skytte er betinget af:
•

Skytten skal have lavet en tilkendegivelse og tilmelding til DSkyU’s unionskontor for deltagelse ved
World Cup for egen regning senest 10 uger inden åbningsdagen for den respektive World Cup.

•

Hvis skytten bliver udtaget til World Cup, er tilmeldingen bindende 6 uger før åbningsdagen.

•

Skytten/skytterne skal ledsages af en ansvarlig leder, der kan bidrage til en god præstation. Lederen
kan være en af skytterne, hvis vedkommende har bred erfaring fra deltagelse i World Cups eller
internationale GP-konkurrencer uden for Danmark. Lederen skal aftales med sportschefen ved
tilmeldingen 6 uger inden den pågældende World Cup. Lederen er ansvarlig for hele konkurrencens
afvikling, fra skyttens/skytternes afrejse fra Danmark til afrejse fra konkurrencestedet.
Omkostningerne ved lederens deltagelse afholdes af de skytter, der deltager for egen regning, eller
af lederen selv.

•

Leder/skytterne skal (som udgangspunkt) selv sørge for rejse, hotelbooking og transport i
forbindelse med den pågældende World Cup-deltagelse. Dansk Skytte Unions sekretariat kan være
behjælpelig med råd og vejledning og bestilling af ISSF-hotel og -transport. (Som udgangspunkt bor
elitegruppen på eget hotel).

•

Elitegruppens pladser i ”athletes zone/athletes tent” eller lignende er forbeholdt elitegruppen. Der
laver elitegruppen sine forberedelser, og der skal der være ro. Den samme ro skal der være, hvor
end de forbereder sig inden en træningsserie, konkurrenceserie eller finale.
Det forventes, at skytter, der deltager som MQS-skytter, respekterer dette. Den ansvarlige
holdleder for MQS-skytter og sportschefen har ansvaret for at finde et område til MQS-skytter.

Ovennævnte gælder kun 2018 som prøve år. SKUD og sportschefen vil efterfølgende evaluere aftalen.

*MQS-resultat for 2018-2020 er ikke endnu fastlagt af ISSF men var i 2014-2016 følgende resultater: Trap
herrer: 112, Skeet herrer: 114, Trap dame: 58, Skeet dame: 60.
** Ved ISSF World Cups er det muligt for hver nation at stille med op til 5 skytter: 3 skytter skyder World
Cup, og 2 skytter kan deltage uden for konkurrence (MQS-konkurrence).

