Turneringsregler 15 meter Riffel
Åben klasse, Åben klasse med rem, Ungdom og oldboys
§ 1 Berettiget til deltagelse
Alle foreninger der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med ubegrænset antal hold
§ 2 Klasser
Jævnfør reglement for skydning i Dansk Skytte Union
§ 3 Divisioner og kredse
Åben klasse:
Opdeles i kredse som hver består af divisioner med maksimalt 6 hold. Turneringen skydes
over 8 - 10 runder.
Kreds 1: Jylland Nord.
Kreds 2: Jylland Syd + Fyn.
Kreds 3: København, Sjælland, Lolland-Falster og øvrige øer
En forening kan have ét hold i 1. division og 2 hold i hver af de øvrige divisioner.
Såfremt der ikke er nok hold i laveste divisioner, kan 15m udvalget flytte hold til en anden kreds.
Åben klasse med rem og Oldboys:
Opdeles i landsdækkende divisioner som består af 6 hold.
Turneringen skydes over 8 runder.
Ungdom:
Opdeles i landsdækkende divisioner som består af ca. 6 hold. Antal hold i divisionen tilpasses efter
antal hold der deltager i turneringen. Turneringen skydes over 5 runder.
§ 4 Turneringsregler
Åben klasse:
1. divisions hold afvikler deres skydninger som mødekampe. Det hold, der er nævnt først i
turneringsprogrammet, er hjemmeholdet. Det sidstnævnte er gæsteholdet.
2.– 5. divisions hold er ikke tvunget til at afvikle kampene som mødekampe. Foreningerne kan
efter eget ønske indbyrdes aftale at mødes til afviklingen af turneringskampene, dette skal i så fald
være aftalt inden turneringsrunden starter.
Udsættelse af en turneringskamp kan ske, såfremt de implicerede foreninger er enige om dette.
Meddelelse herom, samt ny dato for kampens afvikling skal meddeles kredslederen inden
turneringsomgangen er afsluttet. Med hensyn til brug af skytter på holdet i udsatte kampe, vil
kampen i tidsmæssig henseende blive henregnet til den turneringsomgang hvor den skulle have
været afviklet. En kamp kan kun udsættes én omgang. Afvikles kampen som hjemmeomgang kan
udsættelsen aftales med kredslederen, der hvis udsættelsen accepteres, tilbageholder
modstanderklubbens resultat til næste omgang, så offentliggørelsen af resultatet sker samtidigt.

Det er tilladt, at holdene afvikler kampe forud for den angivne turneringsomgang. På
indberetningsskemaet skal turneringsomgange tydeligt fremgå. Resultaterne offentliggøres først i
forbindelse med den samlede resultatliste for de enkelte turneringsomgange.
Såfremt et hold udebliver fra en aftalt kamp, tildeles det andet hold 2 turneringspoint, såfremt det
fremmødte hold gennemfører skydningen. Skiver samt skyttekort indsendes til den pågældende
kredsleder.
Resultatet af kampen påføres indberetningsskemaet med angivelse af skytternes navne og skudte
point. En skytte fra hvert hold bekræfter rigtigheden af indberetningen. Indberetningsskemaet
sendes straks til kredslederen. Sendes indberetningsskemaet som e-mail, opbevares det
underskrevne indberetningsskema af værtsforeningen som kontrol. Seneste tidspunkt for
indsendelsen er sidste søndag i turneringsomgangen
Er der ved turneringens afslutning lighed i turneringspoint, indrangeres foreningerne efter
følgende regel:
a.
Flest turneringspoint i de indbyrdes kampe.
b.
Flest skudte point i samtlige kampe.
c.
Flest skudte point i indbyrdes kampe.
d.
Færrest antal benyttede skytter på holdet.
Hvis en afgørelse ikke er nået efter ovenstående regler, og placeringen gælder en første- eller
sidsteplads i turneringen, da foretages der omskydning.
Kredslederne kan indkalde skiver fra hjemmebaneskydninger til kontrol. Alle skiver skal derfor
gemmes til turneringen er endelig afsluttet, ligesom resultatudskrifterne skal gemmes, når der
anvendes elektroniske skiver. Ved turneringens afslutning rykker de vindende hold op i næste
division. Et tilsvarende antal hold rykker ned
Vinderen af 2. division er forpligtet til at deltage i 1. division i den kommende sæson, det betyder
at holdet skal skyde mindst 7 af de 10 kampe i det fastsatte program. Afslår holdet at deltage i 1.
division rykkes det til laveste division. Nye hold starter i laveste division.
Oldboys, åben med rem og ungdom:
Alle skydninger er hjemmebaneskydninger. Foreningerne dømmer selv skiverne. Herefter sendes
resultaterne til turneringslederen, der gør resultaterne op. Alle skiver og strimler skal gemmes. På
forsiden af den første skive i hvert sæt skrives skyttens navn, forening, division og omgang.
Skiverne underskrives af holdleder. Der kan i løbet af sæsonen udtages stikprøver, disse
fremsendes til turneringslederen.
Udsættelse af en turneringsomgang, skal ansøges skriftlig til 15m udvalget, og kan kun tillades for
et hold, ikke hele foreningen
§ 5 Vindere
I hver omgang vinder det hold, der har flest skudte point. I tilfælde af pointlighed, tildeles de hver
(matchpoint-1) og efterfølgende hold tildeles herefter 3 mindre matchpoint. Divisionsvindere efter
sidste omgang, er det hold der har fået flest matchpoints. I tilfælde af lighed i matchpoint vinder
det hold, der har flest skudte point. Er der også lighed her, vinder det hold, der har den bedste
sidste kamp, evt. næstsidste og så videre.Op og nedrykning foretages efter turneringens
afslutning. 2 hold rykker op og 2 hold rykker ned. Nye foreningshold starter i laveste division

§ 6 Turneringsprogram
Turneringsprogrammet udarbejdes af 15m udvalget. En turneringsomgang er på 14 dage, som
starter mandag og slutter søndag. Resultater fra turneringsomgangen indsendes senest på
afslutningsdagen for turneringsomgangen.
§ 7 Våben
Der må benyttes de rifler, der er godkendt i.h.t. ISSF´s reglement for 50m skydning
§ 8 Skiver og skivebedømmelse
Der skydes på Dansk Skytte Unions skive model 1982. Skiverne skal være nummererede. Der
skydes 1 skud i hver skivetegning. Frit antal prøveskud i én skive. Ved elektroniske skiver skal
skydningen gennemføres med frit antal prøveskud i en skrive, hvorefter der skiftes match-mode
§ 9 Antal skud og skydetid
I henhold til ”Reglement For Skydning i Dansk Skytte Union”
§ 10 Skydestillinger
I henhold til ”Reglement For Skydning i Dansk Skytte Union”
§ 11 Deltagerbestemmelser
En skytte må kun skyde for én forening i turneringen. En skytte må kun skyde på ét hold indenfor
en turneringsomgang. Har en skytte skudt 2 turneringsomgange på samme hold, kan han først
rykke ned på et lavere rangerende hold efter oversidning af en turneringsomgang. Efter nytår må
en skytte ikke rykke længere ned end til det nærmeste lavere hold. Anvendes en skytte ulovligt i
en turneringsomgang, annulleres resultatet i den pågældende omgang.
§ 12 Holdsammensætning
Fritstående hold består af 4 skytter.
Øvrige hold består af 3 skytter.
Handicapskytter kan deltage som holdskytte efter følgende kriterier:
Skytter som opfylder reglerne for den internationale handicapdisciplin SH1.
Skytter som er godkendt til et internationalt stævne af internationale dommere. Handicapskytter
kan ikke deltage i højere division end 2. division.

