Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 2017
Turnering Riffel 50 meter for junior/senior

Deltagere:

Alle foreninger der er medlem af et forbund under Dansk Skytte Union kan
deltage med et eller flere hold à 3 skytter m/k

Klasser:

Junior og senior

Turnering:

Turneringen er en divisionsopdelt holdturnering på 50 meter
i disciplinerne 60 liggende og halvmatch.
Skydningerne kan kombineres (20+60+20). Hvis en forening stiller med et
juniorhold i juniorturneringen, må de samme juniorer - en eller flere - ikke
deltage i seniorturneringen, dette gælder for både 60 liggende og
halvmatch.
60 liggende skydes med decimal. Hvis der er nogle foreninger som ikke
skyder på elektronik, eller har mulighed for at få dem talt på en skivetælle
maskine, kan man tage kontakt til Erik Skovmand erik@erikskovmand.dk for
at finde en løsning.

Regler:

Der må benyttes de af ISSF godkendte våben, fririffel og sportriffel, begge
call..22. Der skydes efter de af riffelsektionen, udfærdigede turneringsregler
for hjemmebaneskydning på 50 meter.
Turneringsregler ligger på hjemmesiden

Skydninger:

Seniorerne skyder alle runder på hjemmebane.
For juniorerne gælder, at 6. runde skal skydes til DM
Datoer for seneste modtagelse af resultater er:
1. omgang:
2. omgang:
3. omgang:
4. omgang:
5. omgang:
6. omgang:

søndag den 21. maj 2017
søndag den 04. juni 2017
søndag den 18. juni 2017
søndag den 02. juli 2017
søndag den 13. august 2017
søndag den 03. september 2017 (kun seniorer)

For de 6 runder indsendes kun resultater - de benyttede skiver eller
udskrifter gemmes til turneringsafslutning, idet stikprøvekontrol kan
forekomme.

Medaljer:

Der er guldmedaljer til de vindende hold i henholdsvis
60 liggende og halvmatch.

Resultater:

Udfyldte holdkort indsendes af foreningens kontaktperson til
turneringslederen:
Erik Skovmand, på mail på adressen: erik@erikskovmand.dk
Resultaterne samt evt. informationer lægges på sektionens hjemmeside
www.skytteunion.dk

Tilmelding:

Skriftlig tilmelding SENEST 5. maj 2017 med angivelse af kontaktperson,
dennes adresse, telefonnummer og e-mail.
Sendes til: Erik Skovmand, på e-mail: erik@erikskovmand.dk

EFTERTILMELDING KAN IKKE PÅREGNES.

Indskud:

Senior Kr. 450,00 pr. deltagende hold pr. disciplin.
Junior Kr. 300,00 pr deltagende hold pr. disciplin
Indbetales på konto 4440 – 11227295
Med angivelse af ”forening, samt 50m turnering” i tekstfeltet.
Overskuddet fra turneringen går ubeskåret til riffelsektionens arbejde.
Holdkort og reglement ligger på Unionens hjemmeside

Med venlig hilsen
Lars Kring, Niels Laustsen og Erik Skovmand

