Turneringsregler 50 meter Riffel
Oldboys, Senior, junior og ungdom
§ 1 Berettiget til deltagelse
Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union, kan deltage med et eller flere hold
a 3 skytter.
§ 2 Klasser
Jævnfør reglement for skydning i Dansk Skytte Union.
§ 3 Divisioner:
Herre/Dame:
Hver disciplin deles op i divisioner. Hver division består af 6 hold. En forening kan maksimum have 1 hold i
1. og 2. division og 2 i de resterende. Nye foreningshold starter i laveste division.
Juniorer:
Hver division består af ca. 6 hold. En forening kan maksimum have 1 hold i 1. division og 2 i de resterende.
Nye foreningshold starter i laveste division.
Ungdom:
Hver disciplin deles op i divisioner. Hver division består af ca. 6 hold. En forening kan maksimum have 1
hold i 1. division og 2 i de resterende. Nye foreningshold starter i laveste division.
Oldboys:
Hver division består af 5 hold. En forening kan maksimum have 1 hold i hver division på nær den laveste.
Nye foreningshold starter i laveste division.
§ 4 Turneringsregler.
Et hold består af 3 navngivne skytter, er der ikke 3 skytter i en forening i samme aldersklasse, er det den
ældste (veteraner yngste) skytte der bestemmer klassen. Skytter kan kun deltage i en klasse i turneringen
Hvis der ikke er 3 skytter i én forening kan foreninger slå sig sammen.
Alle skydninger skydes på hjemmebane, på nær juniorerne som skyder sidste runde til DM. Skydningerne
skal skydes senest som angivet i indbydelsen. Hvis der skydes på pap skal skiverne være nummererede.
Skiverne påføres navn og runde og underskrives af holdleder.
Hvis en forening anvender elektroniske skiver, skal holdlederen aftale med hver enkelt skytte, hvornår
vedkommende skyder. Holdlederen skal personligt sikre sig, at skytten gennemfører skydningen som aftalt.
Udsættelse af en turneringsomgang, skal ansøges skriftlig, og kan kun tillades for et hold, ikke hele
foreningen.

Resultaterne noteres på anviste indberetningsskema og fremsendes pr. mail til turneringslederen. Herefter
gemmes skiverne eller papirstrimlerne til turneringsafslutning, idet der kan blive foretaget
stikprøvekontrol. Det er tilladt at bruge skydninger som er skudt i forbindelse med stævner efter følgende
regler:

1: Det meddelelses før skydningen til stævnearrangør at skiver/udskrift ønskes udleveret.
2: Forreste skive/udskrift skal underskrives af stævnearrangør.
3: Ved Helmatch er det de to første serier i hver stilling som gælder.
4:Ved ”kombi” tæller de to første serier af de 60 liggende med til ½ matchen.
5: Alle skiver gemmes, også de mellemliggende serier som ikke tæller med.
§ 5 Turneringsprogram
Turneringsprogrammet udarbejdes af riffelsektionen. En turneringsomgang er på 14 dage, som starter
mandag og slutter søndag. Resultater fra turneringsomgangen indsendes senest på afslutningsdagen for
turneringsomgangen. Skulle en forening have problemer med at nå at afvikle en omgang, skal der
indhentes tilladelse hos turneringslederen eller skivedommeren.
§ 6 Våben
Der må benyttes de af ISSF’s godkendte våben – Fririffel, Sportsriffel og
Standardriffel alle call..22
§ 7 Skivetype
Der skydes mod ISSF´s godkendte 50 m skive, model 1989, (3.2.2.) nummererede. Eller på elektronisk
markering.
§ 8 Antal skud og skydetid
I henhold til ”Reglement For Skydning i Dansk Skytte Union”. Samt den udsendte indbydelse.
§ 9 Deltagerbestemmelser
En skytte må kun skyde på et af sin forenings hold inden for en turneringsomgang. En skytte, der har skudt
2 eller flere gange på et bestemt af sin forenings hold, kan først deltage på et lavere rangerende hold efter
en turneringsomgangs oversidning.
Anvendes en skytte ulovligt i en turneringsomgang, annulleres hans/hendes resultat i den pågældende
omgang.
§ 10 Vinder
I hver omgang vinder det hold, der har flest skudte point. Divisionsvindere er det hold, der har flest
matchpoints. I tilfælde af lighed i matchpoint vinder det hold, der har flest skudte points. Er der også lighed
her, vinder det hold, der har den bedste sidste kamp, evt. næstbedste o.s.v.
Op og nedrykning foretages efter turneringens afslutning.
§ 11 Resultater
Efter hver turneringsomgang udfærdiges en resultatliste, som offentliggøres på hjemmesiden og udsendes
pr. mail. Skiverne/resultatet skal for at være rettidigt indsendt, være sendt pr. mail til skivedommer eller
poststemplet senest søndag i den uge, som anført i indbydelsen. For sent indsendte skiver vil normalt ikke
blive bedømt.
§ 13 Indskud
Indskuddet for deltagelse i hjemmebaneskydningen fastsættes hvert år af riffelsektionen

