Dansk Skytte Union
TURNERINGSREGLER
UDENDØRS PISTOLTURNERINGER 2014

Danmarksturneringer 25 m pistoldiscipliner
Danmarksturnering 50 m fripistol

§ 1 Deltagerbestemmelser
§ 1.1 Berettigelse til deltagelse
§ 1.1.1 Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med ét eller flere hold a 3 skytter.
Kan en forening ikke stille hold, kan 1-2 skytter deltage individuelt.
Indskud for hold dækker også indiduel,hvis skytten har deltaget i mindst 4 omgange
§ 1.1.2 En skytte må kun skyde på ét af foreningens hold indenfor en turneringsomgang.
§ 1.1.3 Efter 5. omgang må en skytte ikke deltage på et lavere rangerende hold.
§ 1.1.4 En skytte kan kun deltage for én forening indenfor en turnering.

§ 2 25 m pistoldiscipliner
§ 2.1 Divisioner
Hver division består af 5 hold. Der skydes efter systemet alle mod alle. Skydningen afvikles som en
enkeltturnering, således at hvert hold skyder 6 skydninger.
§ 2.2 Skudantal og skydetid
Der skydes efter ISSF regler

§ 3 Fripistol
§ 3.1 Divisioner
Hver division består af 4 hold. Der skydes efter systemet alle mod alle. Skydningen afvikles som en
enkeltturnering, således at hvert hold skyder 6 skydninger.
§ 3.2 Skudantal og skydetid
Der skydes efter ISSF regler

§ 4 Skydningernes afvikling
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Hvert hold/skytter skal have afviklet sine skydninger inden for de
uger, der er afsat i den udsendte turneringsplan.
Alle foreninger skal bruge turneringens indberetningsskema.
Resultaterne indsendes til turneringens mailadresse.

§ 5 Bedømmelse
§ 5.1 Papskiver
Foreningerne bedømmer selv de benyttede skiver.
Holdlederen skal have påført skydekortet: Skyttens navn, forening, division og omgang.
Skydekortet gemmes til turneringen er færdig.
§ 5.2 Elektroniske skiver
Der udskrives resultatliste med skyttens navn og tidspunkt for skydningen.
Resultatlisterne gemmes til turneringen er færdig.

§ 6 Resultater
Efter hver omgang udfærdiges en resultatliste, som lægges på hjemmesiden.

§ 7 Vinder
I hver holdskydning vinder det hold, der har flest skudte point.
Individuel vinder er den person, der har skudt det højeste gennemsnit (Mindst 5 omgange)

§ 8 Op- og nedrykning:

Op- og nedrykning foretages efter turneringens afslutning. De 2 dårligst placerede hold i hver 25m division rykker
ned i den næstfølgende division og afløses af de 2 bedst placerede hold fra denne. Det dårligst placerede hold fra
hver 50m division rykker ned i den næstfølgende division og afløses af det bedst placerede hold fra denne.

§ 9 Protester
Eventuelle protester angående resultater skal fremsendes senest 8 dage 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.
Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang,
skal tilladelse til udsættelse indhentes hos turneringslederen.

