Reglement
Danmarks Idrætsforbunds Eliteturnering
DIF Turneringen

§ 1 Berettiget til deltagelse
Alle foreninger der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med indtil 2 hold
á 3 skytter. Foreningerne kan supplere med maksimum 3 navngivne reserver til dækning
ved frafald af alle foreningens holdskytter
§ 2 Turneringsform
Turneringen er en 10 meter kvalifikationsturnering. Der skydes 60 skud uanset skyttens
klasse. Der deltager maksimalt 11 hold i turneringen. Foreningernes placering fra 1 til 8 i
DIF turneringen sæson 2014/15 giver ret til deltagelse i næste sæson. Ligeledes tilbydes
Danmarksturneringens bedste hold i 1. division deltagelse i DIF turneringen.
Efter sæson 2015/16 skydes der kvalifikations skydning.
§ 3 Kvalifikation
Kvalifikation sker via Danmarksturneringen. Vinderen af 1. division tilbydes direkte
oprykning, med mindre foreningen er placeret med 2 hold i forvejen. Derefter tilbydes, de
hold med højst antal skudte point i Danmarksturneringen at skyde oprykningskampe mod
de 2 lavest placerede hold i DIF turneringen om deltagelse, indtil 11 hold deltager.
Kvalifikationskampe skydes til DM 10 meter.
§ 4 Vindere
Der skydes indledende kampe over minimum 6 runder. I disse runder gives 3 point til det
vindende hold. Ved pointlighed mellem 2 skytter afgøres efter gældende ISSF regler. I de
indledende kampe skydes om DSkyU medaljer. Herefter skyder de 4 bedst placerede hold
en slutrunde om DIF medaljer.
§ 5 Seedning
Der seedes efter ranglisten og DIF resultater 1 måned før sæsonstart. Hold á 3 navngivne
skytter, samt maksimum 3 navngivne reserver pr. forening. Der seedes til anden halvdel af
sæsonen inden 20/12 og sidste frist for indsendelse af navne på skytter er d. 10/12. Ved
fravær kan der indsættes en valgfri reserve på den fraværende skyttes plads. De højest
rangerende skytter fra seedningen skyder mod hinanden.

§ 6 Skydningens afvikling
Hver forening afhol
andre foreninger.
Der skal være en dommer med minimum C licens tilstede til hver kamp i DIF turneringen.

vises live via nettet.
Det tilstræbes at foreninger fra yderområderne kører til et centralt sted i Danmark for at
skyde deres kampe.
§ 7 Flytning af kampe
Kampe kan flyttes efter godkendelse fra turneringsansvarlig hvis følgende forhold opfyldes.
1 Begge (alle) hold skal være enige om flytningen.
2 Kampen(e) kan højst flyttes 2 uger i forhold til turneringsplanen.
3 Alle omkostninger i forbindelse med flytningen afholdes af de involverede hold.
4 Alle øvrige forhold omkring afholdelse skal være opfyldt og kampen(e) skydes på samme
tidspunkt som er normal for afviklingen. Foreningen sørger selv for dommer og udgift til
denne.
§ 8 Deltagerbestemmelser
.
§ 9 Protester
Efter gældende ISSF regler.
Ved regeltvisteligheder under DIF turneringen stævnedommeren der har den endelige
afgørelse.
§ 10 Resultater
Efter hver rundes afslutning skal resultaterne mailes på anviste resultatformular til
turneringslederen.
§ 11 Afvikling af 10 meter DIF turnering
Datoer for afviklingen udmeldes efter endt kvalifikation og efter planlægning af årets
kampdage i samarbejde med sportschef og sektionens udvalg.
Dog senest medio september.Flemming Brandenborg

