Dansk Skytte Union
TURNERINGSREGLER
INDENDØRS PISTOLTURNERING
Ungdomsturnering luftpistol
§ 1 Deltagerbestemmelser
§ 1.1 Berettigelse til deltagelse
§ 1.1.1 Alle skytter, der er medlem af en forening, der er medlem af Dansk Skytte Union, kan deltage.
§ 1.1.2 En skytte kan kun deltage for én forening inden for en turnering.
§ 1.1.3 Ved flytning - jfr. Dansk Skytte Unions love og bestemmelser § 33 stk. 3 -til et andet landelsforbund,
skal deltagere i turneringen skriftligt ansøge turneringslederen om tilladelse til at deltage for en anden
forening.
§ 2 Skydningens afvikling
§ 2.1 Skydningen afvikles som en individuel turnering. Der skydes efter systemet alle mod alle opdelt i .
klasser.
§ 2.2 Turneringen gennemføres over seks omgange som hjemmebaneskydninger, jævnt fordelt over
perioden.
§ 2.3 Hver skytte skal have afviklet sin skydning inden for de uger der er afsat i det udsendte program.
§ 2.4 Alle foreninger skal bruge turneringens indberetningsskema. Resultaterne indsendes til turneringens
mailadresse.
§ 2.5 Skytter, som også deltager i Danmarksturneringen, får overført resultater til ungdomsturneringen.
Resultatet kan dog kun overføres til samme uge i ungdomsturneringen.
§ 3 Klasser, skydestilling, skudantal og skydetid luftpistol:
U13-1

Fritstående, énhåndsfatning, pudestøtte

U15-1

Fritstående, énhåndsfatning

U13-2
U15-2
U17

Damejunior
Herrejunior

30 skud

60 minutter

30 skud

60 minutter

Fritstående, tohåndsfatning, pudestøtte

30 skud

Fritstående, tohåndsfatning

30 skud

Fritstående, énhåndsfatning

40 skud

Fritstående, énhåndsfatning
Fritstående, énhåndsfatning

30 skud
60 skud

60 minutter
60 minutter

60 minutter

50 min. / 75 min.

75 min. / 90 min.

§ 4 Klassificering
U13

Må ikke fylde 13 år før efter 30. juni 2018.

U17

Må ikke fylde 17 år før efter 30. juni 2018.

U15
Dame- og HerreJunior

Må ikke fylde 15 år før efter 30. juni 2018.
Må ikke fylde 21 år før efter 31. december 2017

§ 5 Bedømmelse
§ 5.1 Papskiver
Der skydes 2 skud i hver gældende skive. Der skydes på de af DSkyU godkendte 10 m luftpistolskiver,
enten papskiver eller elektroniske markeringsanlæg. Foreningen stiller selv skiver til rådighed.

Foreningerne bedømmer selv de benyttede skiver
Lederen skal have påført den første skive i hvert sæt: Skyttens navn, forening og omgang.
Skiverne gemmes til turneringen er færdig.
§ 5.2 Elektroniske skiver
Systemet skal være indstillet i Match-mode.
Der udskrives resultatliste med skyttens navn og tidspunkt for skydningen.
Resultatlisterne gemmes til turneringen er færdig.
§ 6 Kontrol
Turneringslederen kan efter hver omgang anmode om, at der indsendes skiver eller resultatlister til
efterkontrol. Modtager Turneringslederen ikke skiver eller resultatlister senest 8 efter indkaldelsen,
bliver skyttens resultat i den pågældende omgang annulleret.
Turneringslederen kan efter kontrol af foreningens resultater kræve, at foreningen indsender samtlige
resultater i hele turneringen til bedømmelse.
§ 7 Resultater
Efter hver omgang udfærdiges en resultatliste, som lægges på hjemmesiden
§ 8 Vinder
Vinder i hver klasse er den skytte, der har opnået det højeste samlede resultat i turneringen.
I tilfælde af pointlighed vinder den skytte, der har højeste resultat i sidste omgang.
§ 9 Protester
Eventuelle protester angående resultater skal fremsendes senest 48 timer efter resultatlistens udsendelse.
§ 10 For sent indsendt resultater
For at resultaterne skal være rettidigt modtaget, skal de være indsendt på mail senest søndag i den uge,
der er anført i turneringsprogrammet ud for den pågældende omgang.
For sent indsendt resultat vil ikke blive påført resultatlisterne.

Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang,
skal tilladelse til udsættelse indhentes hos turneringslederen.

